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 و اا ا ت سس

 ميحرلا نمحرلا هللا وسب
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 . مكحألا دسألا قيرطلا ىلإ اناده يذلا هلل دمحلا
 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « موقألا دشرألا جهنملاو

 دمحم هبحاصو دايز نب نسحلا نيمامإلا ةريسب عاتمإلا )

 ضعب ةبغر دنع الوزن هتبتک ‹ یلاعت هللا امهمحر ( عاجش نب
 ةمجرت هيف تركذف . متح هتراشإ نمم « ملعلا لهأ لضافأ

 دايز نب نسحلا ىلع يبأ عرولا دهتجملا ثدحملا هيقفلا مامإلا

 رحبلا مامإلا هبحاص ةمجرتو . يراصنألا يفوكلا ىؤلؤللا

 نم مهتريس ركذ قبس نم مجارتب امهتمجرتل اقاحلا يجلتلا
 ديجم لمع نم امهل امل اريدقتو ‹ ةلجآلا ةمئألاو . ةلملا ءاهقف

 ضعب ةنسلأ لواطت مغر لئاسملا قيقحتو ءلئالدلا نييبت يف

 دهع يف مهبيرقتو ةيوشحلا رش مقافت دهع يف هوفلا اميف ةلفنلا

 مغرو . نارقلا قلخب لوقلا ةنحم عفر دعب يسابعلا لكوتملا
 نم امهيلإ ىزعي ام ةبسانمب ءوس لكب امهضارعأل مهشهن

 ىلع ائيش اديزي نأ ريغ نم ةنسلاو باتكلا فقو ثيح فوقولا
 ةحابتسال كاذ ذإ يفكي اذه ناكو ( هللا مالك نآرقلا ) : امهلوق

 تاياكح ايانت نيب دجت كنأ ىلع « ةيلب لكب هيمرو ءرملا رافكإ |
 تيأترا دقو « لاتقلا نينمؤملا هلا ىفكف اهبذكت دهاوش نيدتعملا

 يف هتايورم نم جذامن دايز نب نسحلا ةمجرت يف ركذأ نأ

 نودم وه ام ةلقل . ةضافإلا نم عونب صاخ لصف يف ثيدحلا

 يف نيرثكملا نم هنوك عم هتيداحأ نم ةعوبطملا بتكلا يف
i 
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 مهيلعو هيلع نامعنلا ةفينح يبأ باحصأ نيب ثيدحلا ةياور

 هبحاص هةمجرتو هتمجرت يف تجهتناو . ناوضرلاو ةمحرلا
 دارفإ يف بغري نمل ديهمت كاذ يفو . راصتخالا جهنم

 بدلا يف يدهج تيعسو . صاخ فلؤمب امهنم لك ةمجرت
 يف امهيفلاخم تاءادتعا نع فشكلاو لدعلا نازيمب امهنع

 بهاذملا فالتخا نأ ىلإ رظنلا اتفال . المع وأ ةدبقع بهذملا

 يورتلل ةاعدم . حودقملاو حداقلاو . حورجملاو حراجلا نيب

 هل فسؤي اممو دقنلا لهأ دنع حرجلاو حدقلا لوبق يف

 يف نيفلتخملا ءاملعلا نأ : ملعلا لهأ نيب رهش ام ادج

 ةلاحلا هذه عم يقبي نيأف . سويتلا نم ارياغت دشأ بهاذملا

 نم نأ عقاولاو ؟ مكحلا يف لدعلاو « ملعلا يف ةنامألا ةيسفنلا

 هردعي ملع هب هل سيل اميف لوقتو ةنتفلا مايأ ةجئاه جاه
 لك قيدصتو عيدبتلا وأ رافكإلا يف هلاسرتسا يف سانلا ضعب

 ةرئاتلا سوفنلا ءوده دعب نكل بدو به نم لك نم نعط
 يف لاسرتسالا يف دحأ رذعي ال خيراتلا ةمذ يف رمألا لوخدو

 ءالتجا نود لوحت تناك يتلا يشاوغلا يلجنت ثيح كلذ

 رهدلا ىدم ءايربألا ضا رعا نشھ لغ رمتسا نمف . قئاقحلا

 ىلإ ذفنت مل ثيحب ىلوألا هتيلهاج ىلع وهف قئاقحلا ءالج دعب
 تهبلا لهأو ةفذقلا يف همامأ ةلئاملا ةيهلإلا رجاوزلا كلت هبلق .

 فشكو . هتداهش در وه ايندلا يف هلثم هب بقاعي ام لقأاو
 ا تب ا د توا غ ف لحق ةا غ افلا

E TE E E 
 ىلع ةلاسرلا تلعج دقو . ميلع هب هناحبس هللاف ميلألا باذعلا

 وه ىلاعتو هناحبس هللاو نيليلجلا نيمامإلا نيذه يمساب نيمسق
 ا ا وو الا لا

 ۰کم و می... سہ وج ی ر ےہ یہ ےس سہ ی وا
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 دايز نب نسحلا ( ) ١
 هردب لامتکا دنع هتایح ماظنو هرم أدبمو هتأشن |

 ينارفعزلاك « اًيطبن لصألا يقارع رادلا يفوك ناك

 طيشن بعش : طبنلاو ‹ يعفاشلل ميدقلا بهدملا ةيوار

 قارعلا ناكس اوناكو . ضرألا ةرامع يف قذحلاب فورعم

 نحن : امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح يفو . اهبابرأو

 يڻوکو . یڻوک لهآ نم طبنلا نم يح شيرق رشاعم
 ااا ةع ا قارا واهو اولا ةر قار

 اا ناک م: هوا مک ع کیک یو. ر

 رخفلا نم ؤربت هنم اذهو . یثوک نم موق انأف انبسن نع

 هللا دنع مكمركأ نإ :  ىلاعت هلوقل قيقحتو باسنألاب

 يباحصلا كلذ ىلإ رظناف ‹ ريثألا نبا لوقي امك ¶ مكاقتأ
 فيك ليصألا فرشلاو « ليثألا دجملا يذ « ليلجلا

 بسنب رخفلا ىلع . بسن لك نم فرشألا هبسن لمحي مل

 . ءايربكلاو ةيهجنعلاو فرجعتلا نع اعفرتم . بسح وأ
 ليعامسإ نأ رابتعاب . ءاخإ لك قوف يمالسإلا ءاخإلا ًاداع

 ليلس ناك نأ دعب زاجحلا ينكسب برعتسا امنإ مالسلا هيلع

 اذه نيأف . طبنلا ىثوك يف دولوملا مالسلا هيلع ميهاربإ

 هلوق يف هيلع صوصنملا لماشلا يمالسإلا ءاخإلا

 ؟ نيملسملا لمشل عماجلا 4 ةوخإ نونمؤملا امنإ :  ىلاعت
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 لكل ةلماحلا نيملسملا ةملكل ةقرفملا ةيبوعشلا كلت نم

 ةمقل اونوكيل . نيرخآلا نع دارفنالا ىلع مهنم بعش أ

 هلا كع وحبا لاق < قيفلا ادعا م نالا ةا

 ةفينح يبأ رابخأ ) هباتك يف يرميصلا يلع نب نيسحلا

 اثدح لاق . ئرقملا ميهاربإ نب رمع انربخا : ( هباحصأو

 نب حيلم انثدح لاق . ةيطع نب دمحأ انتدح لاق . مركم

 مزلي دايز نب نسحلا ناك ) : لاق . يبأ انثدح لاق عيكو

 لاقف . هريغ انل سيلو تانب يل : هوبأ لاقف . ةفينح ابأ :
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 ناكو . اريقف طق اهيقف را مل ينإف . مزلا . تيكو تيك

 نب قفوملل بقانملا يف هلثمو . ( لقتسا ىتح هيلع يرجي

 ( لغتشا ىتح ) هيف نأ الإ ( ١ - ۲٠٤ ) يكلاملا دمحأ

 دايز نب نسحلا نأ ىلع لدي اذهو . ( لقتسا ىتح ) لدب
 نم اونكمتيل هذيمالت نم ةفينح وبأ مهيلع قفني نمم ناك
 نأ الإ . هقفلا يف اوغبني نأ ىلإ ملعلا ىلإ فارصنالا

 يبأ باحصأ نم لوألا ليعرلا نم نكي مل دايز نب نسحلا

 اب ارد هاله حصا مث ةرمأ ادم يق ةع, هت لن فح

 نم امهريغو فسوي ابأو رفز هتمزالمب ةفينح يب

 ني نسحلا دلا ناكو . نيعمجأ مهنع هللا يضر هباحصأ

 ل اسا خلا بف رافالا ےل م یھ اا

 درس دنع ( ٠١۳ - ۲ ) بقانملا يف يكملا قفوملا هركذيو

 هلا طفلا مو )+ الف ةن يا باحضأ ءاكسا
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aaaعيلالاتمإا  

 ا نو ةا رور و
 رو و غ و و يلو

 نب ريصن يكحو بهدملا ءاهقف نيب قافتا عضوم . ديدشلا

 ناكو ماسقأ ىلع راهنلا مسق ناك دايز نب نسحلا نأ يحي
 سرديف حبصلا ةالص نم عجر اذإ راهنلا ردص سلجي

 لخدي مث . لاوزلا بيرق ىلإ عورفلا لئاسم يف نوضوخيف

 رهظلل ج رخي مت . رهظلا تقو ىلإ هجئاوح يضقيف لزنملا

 سلجي مث رصعلا يلصي مت . رصعلا ىلإ تاعقاولل سلجيو

 ترا لا د: لوا ید ریو رو
 ىلإ ةقلغملا لئاسملا نوركاذتيف جرخي مث لزنملا لخديو
 اياصولاو رودلا لئاسمل سلج ءاشعلا يلص اذإف . ءاشعلا

 ناكو . ملعلا يف رظنلا نع رتفي ال ناكو ليللا ثلث ىلإ

 كلذ ريغب وأ ءوضولاب وأ ماعطلاب لغتشا اذإ ةيراج هل
 بقانملا يف امك . هتجاح نم غرفي ىتح لئاسملا هيلع ًأرقت

 ىلع هبابكإ ناك اذكه ( ۲۰۹ - ۲ ) یربکلا ةيردركلا

 يضرو هللا همحر ةودق امامإ حبصأ نأ دعب . ميلعتلاو ملعلا

 كردأ نمم وه كلذ ىكح يذلا ىيحي نب ريصنو « هنع

 نب دمحأل لاق يذلا وهو . ملعلا هنع ذخأو دايز نب نسحلا

 نب ميهاربإ دمحأ وبأ ينثدح ماوعلا يبأ نب هركذ ام : لبنح

 يخلبلا مالس نب دمحم رصن ابأ تعمس يذمرتلا دمحأ

 م

 تلقف . يأرلا لاق ةفينح ابأ ينعأ ؟ لجرلا اذه ىلع متمقن
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 عا تفالا |

 يأر نكل معن لاق ؟ يأرلاب ملكتي ملأ سنأ نب كلام اذهف هل

 بتكلا يف كلام يأر دلخ دقف تلق بتكلا يف دلخ ةفينح ىبأ

 يف لک ایف ل تلف نم اار كأ فح فا لا

 مهنع هللا یضر ها - تکسف ؟ هتصحب اذهو هتصحب اذه

 . مهمولعب انعفنو

 دايز نب نسحلا ىلع ملعلا لهأ ءانث |
ak 

| 
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 دمحأ نب سابعلا انثدح : يريمصلا هللا دبع وبأ لاق

 | انثدح لاق . يكسملا دمحم نب دمحأ انثدح لاق . يمشاهلا

 ا وا ع يا یوی

 دايز نب نسحلا نم اقلخ نسحأ تيأر ام : لاق يتراحلا

Eا ك  | 

 f رداقلا دبع ظفاحلا لاق . هسفن وسكي امم هكيلامم وسكي

 | وكي ناك ىتح اهعابتاو ةنسلل ًابحم نسحلا ناك : يشرقل
 | : 2 هللا لوسر لوقل اعابتا هسف وسكي ناک امك هکیلامم

 انندح : يرميصلا لاقو . ( نوسبلت امم مهوسبلأ )

 لاق دمحم نب ىلع اشثدح دمحم نب دمحأ اتدح لاق نسابعلا

 f يذلا فرعي ملف ًأطخأف ةلأسم يف يتفتسا د

 و لسا اطر نب سکتا نا ناف داف ی رکا اشنا

 | نأ هيبأ نع دايز نب نسحلا نب دمحأ نب دمحم يشدح



 عات تفإلا | ۱ ۱ ڪا

 | دايز نب نسحلا هاتفأ ناك نمف ًأطخأف ةلأسم يف اذكو اذك

 | دجو ىتح يتفي ال امايأ ثكمف لاق . هيلإ عجريلف ءيشب |

 اذكو اذك باوصلا نأو ًاطخأ هنأ هملعأف ى وتفلا بحاص

 f هباهإ ءلم نوكي ال نم اذه لثم لعفي نأ روصتي لهف
 ا ا و ل

 | لاق يريرحلا ورمع نب ىلع اثدح لاق يفريصلا دمحم
 روصنم نب دمحم ينثدح لاق يعخنلا دمحم نب ىلع انثدح

 نب ىيحي تعمس لاق يناذمهلا هللا ديبع نب دمحم انتدح لاق

 | ملع نمو . دايز نب نسحلا نم هقفأ تيأر ام : لوقي مدآ

 | ةيمها غلبم ملع ءاهقفلا نم مهآر نمو مدآ نب ىيحي وه نم

 | . دايز نب نسحل هنم ةداهشلا هذه

 | يع ا ت نا ارتا ىروسلا لار

 | نب ىلع انتدح لاق يعخنلا يضاقلا انثدح لاق ورمع نب

 نب ىلع ينثدح لاق عاجش نب دمحم انشثدح لاق ةديبع
 لاقف دايز نب نسحلا لبقأف فسوي يبأ دنع انك لاق حلاص

 | لبقأف هيلع اووقت مل الإو هولئاسف هورداب : فسوي وبأ

 اأ ؟ لوقت ام فسوي ابأ اي مكيلع مالسلا لاقف دايز نب نسحلا

 | ىلإ ههجو يولي فسوي ابأ تيأر دقلف لاق . مالسلاب ًالصتم |
 تالاخدإ ةرثك نم ةرم بناجلا اذه ىلإو ةرم بناجلا اذه

 يردي وهو . باوج ىلإ باوج نم هعوجرو هيلع نسحلا

 ةيفيكو باوجلاو لا وسلا ناديم يف فسوي يبأ ةعارب غلبم

 هذه يف ام ىردي لدجلا يف ءاهقفلا رابك نم ريثكل هتاكسا
 ش

 ا



 يبأ لثم عم ةرظانملا يف نسحلل ةداهشلا نسخ نم ةياكحلا

 يفريصلا دمحم نب دمحأ انربخا يرميصلا لاقو . فسوي

 لاق يضاقلا يعخنلا انئدح لاق ورمع نب ىلع انثدح لاق

 رادج نب رمن تلأس لاق يدسألا روصنم نب دمحم انثدح

 أ . نسحلا نب دمحم وأ دايز نب نسحلا ؟ هقفأ اميأ : تلقف

 ك و ا را و لا
ET a 

 | دمحم اما : لاقف ؟ مهتيار فيکف ادمحمو انسحو فسوي

| 

 ی ت یہ اا یک

 ا و و او نا وک اک

 سانلا نسحأ دايز نب نسحلا ناكو . هباوج ردق ىلع -

 وبأ ناكو . هلاؤس بسح ىلع هباوج نكي ملو الاوس

 ي ر ا ا ی ا قو

 امهنم دحاو لكل دهش امك نينثالا ىلع قوفتلاب فسوي

 اذه لثم نأ ىلع ‹ ةهجو ةهج نم رخآلا ىلع قوفتلاب |

 رتفيو سلجم يف طشني دق ملاعلا نأل اتاب نوكي ال مكحلا
 ىلع هدرجمب لدي ال اذهو ةيسفن بابسأل رخآ سلجم يف

ea ES 

 ىلع دمحم لضفو نينثالا ىلع فسوي يبأ لضف راكنإل
EET TE 

 أ انتدح لاق مركم انتدح لاق دهاشلا دمحم نب هللا دبع انربخأ

 لاق كلام يبأ نب نسحلا تعمس لاق دمحم نب باهولا دبع

 . هسفن هتمهأ فسوي يبأ ىلإ ءاج اذإ دايز نب نسحلا ناك
1 

8 

5 8 



 لانلإلا ڪسي جڳ

 نيعبرأ تثكم : لوقي دايز نبا تعمس عاجش نبا لاقو |
 دايز نب نسحلل ىفكو . يدي نيب جارسلاو الإ تيبأ ال ةنس
 كلت يف امك فسوي يبأ هذاتسأ دنع هتلزنم نوكت نأ ارخف

 هلعج اذكه ةنس نيعبرأ ملعلا ليبس يف هرهسو . تاياورلا

 ريرج نبا لقني هقيرطبو . ةمألا هذه ءاهقف نيب ركذلا دلاخ
 لمهي هنأ نيح يف ءاهقفلا فالتخا يف ةفوكلا ءاهقف بهاذم |

 مهنأل هقفلا يف دوادو دمحأ مامإلا لاثمأ ءارآ ركذ ةرملاب

 . ربتعي نمل ةربع فقوم اذهو . هرظن يف ءاهقفب اوسيل

 ريك هقفلا يف ادكه هتعارب ىلع دايز نب نسحلاو

 نب هللا دبع مساقلا وبأ انربخأ يرميصلا لاق . ثيدحلا

 لاق دمحا انتدح لاق مركم انثدح لاق يناولحلا دمحم

 : لاق دايز نب نسحلا تعمس لاق ةعامس نبا تعمس

 جاتحي اهلك ثيدح فلأ رشع ينثا جيرج نبا نع تبتك )

 يف ماكحألا ثيداحأ يف ليلق ددعب سيل اذهو ( ءاهقفلا اهيلإ

 كلذ فصن ثيدح فالآ ةعبرأ ةفينح يبأ داکا نا

 یور امک . هخیاشم رئاس نع يقابلاو دامح هخيش نع

 قفوملا بقانم يفام ىلع دايز نب نسحلا كلذ
 وحن ًأطوملا يف ةدنسملا كلام ثيداحأو ( ) ١ - ٩١

 رکن: ( ۲١۹2 ۲ ) ید رکنا بان قو. تيد ام

 انأ اذإف ةكم تيفاو لاق هنع ورمع نب حتفلا نع ىناعمسلا

 ا اک نا قو ا اط ےل ی

 ءاطع تلاسو ءاطع يل لاق لوقي ناكو جيرج نبال
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 مامإلا امأ هللا كمحر : هل تلقف مالكلا تقو ءاج دق تلقف |

-_ 

Fuss LÎ Ga} 

 ؟ لئاسملا هذه نم ةفينح وبأ نيأ : لاقو . اهب بجعأف

 يف يل نذأتفأ هتذمالت رغصأ نم انأو هليبسل يضم دققف

 : لاق دايز نب نسحلا : تلقف ؟ تنأ نم يل لاقف مالكلا

 وهو لوقأ . نيملاعلل الاكن هتكرتل مالكلا يف يل نذأ ولف ال

 ىلذجلا اه اسا ملم نب یی لم یوق تاک كلذ

 بويأ نب فلخ لجر لأس ىيحي نب ريصن لاقو ؟ ميظعلا

 . فرعي نم ىلع ينلد : لاقف يردأ ال لاقف ةلأسم نع

 نم : فلخ لاق ديعب هنإ : لاق ةفوكلاب دايز نب نسحلا لاق

 تلق ىيحي نب ريصن لاقو . ةبيرق هيلإ ةفوكلاف نيدلا همه
LE NEN EE 

 ني خم لاقرب ةححج وه نحلا لاف اد لاوستلا

 لاقف فسوي وبأ هءاجف دادغب نسحلا مدق : هيقفلا نامثع

 E فسر ا لق ب تح له: ننخلا

 نسحلا لاقف أطخأف ةعبارو ةثلاثو ةيناث نع مث ًاطخأف ةلأسم

 مدو ةفوكلا ىلا عجرا تدسفأ ةفيلخلا ةمعن : فسوي يبأل

 ديلولا نب رشبب ديري . اهب تنك هيلع يذلا ماعطلا ىلع

 . يدنكلا



 دايز نب نسحلا هلاق ام ضعب

 ةفينح يبأ نع |

| 
| 

 | دامحل نيفلأ : ثيدح فالآ ةعبرأ يوري ةفينح وبأ ناك )

 f نم اهبختنا يتلا يه اهلعلو ( ةخيشملا رئاسل نيفلأو
 | نب دمحم نع ركذي امك هدنع تناك ثيدح فلأ نيعبرأ

 | يف يكحم ثيدحلا يف قيدانص نم هدنع امو « عاجش

 ( دايز نب نسحلا عمس ( ١ - ٠۷١ ) بقانملا يفو . بتكلا

 | يلاوملاب نوعدي ال ةيمأ ينب ةالو تناك : لوقي ةفينح ابأ
 | ركذ) نالف يلاوملاب اعد نم لوأو « ايتفلل ءاهقفلا نم

 أ

 | يعد نميف تيعدف ةفينح وبأ لاق ( هامس مهنم الجر

 نعو هنيمي نع هدنع ةمربش نباو يليل يبأ نبا اذإف تلخدف

 | يف تجوزت ةأرما يف لوقت ام امهدحأل لاقف هلامش

| 
| 

 دايز نب نسحلا لاق ( ١ - ٩١ ) قفوملا بقانم يفو

 برض برضيو امهنيب قرفي : امهدحأ لاقف ؟ اهتدع
 ادبا ناعمتجي الو ‹ لاملا تيب يف اهرهم لعجيو « لاكنلا |

 رظنف : لاق . كلذ لثم : لاقف ؟ لوقت ام رخآلل لاقو

ES O a OS 
 لوقب اهيف لوقأ انأو تلئسو تيعد ام لوأ : تلقو يسفن |

 نأ تمزع مث ؟ عنصأ فيكف ىلاعت هللا نیدأ هبو هڪ ىلع
 اوناك ةيمأ ينب نأ كلذو « هب هللا نيدأ يذلاب هيتفأ و هقدصأ



 عللالانتمإلا 1

 كحلصأ : تلقف هب نوذخأي الو ف ىلع لوقب نوتفي ال
 : تلق ؟ الاق ام : يل لاقف نايردب نالجر اهيف فلتخا هللا

 نمو : لاق ةمربش نباو ىليل ىبأ لاق يذلاك امهدحأ لاق

 لاق امو : لاق . بيض باطخلا نب رمع : تلق ؟ وه

 نم اهتدع ةيقب دتعتو امهنيب قرفي لاق : تلق ؟ رخأآلا
 مث اهب لخد ناك نإ رخآلا نم ةفنأتسم ةدع دتعت مث لوألا

 اهيلإ عفدي اهجرف نم لحتسا امب اهرهم اهلو امهنيب قرفي

 جوزت ءاش نإف اهتدع تضقنا اذإف لاملا تيب يف لعجي الو

 م نات ا: لف دج رم وح اقام

 : ىل لاقف هل بلاط يبأ نب ىلع : تلق ؟ اذه

 سكنف ؟ تنأ لوقت امو : تلق مث . معن تلق ؟ بارت وبأ

 يل لاقو ىلإ هسأر عفرو هدي يف ناك بيضقب تكنو هسأر
 هاور ام اذه . ثيدحلاب نيلوقلا هبشأل هنإ لاو نامعن اي :

 اذه دروأ : لاقو قفوملا هيلع دازو دايز نب نسحلا

 نع ناذمه ليزن يزارلا ىلع نب مساقلا وبأ مامإلا ثيدحلا
 . دايز نب نسحلا كردأ نمم وهو « لتاقم نب دمحم
 : تلق لاق ؟ ذخأت نيلوقلا يأب ةريبه نبا لاق : دازو

 ىلع لوقب اذه يف ذخآو لو يلع نم لضفأ رمع يدنع
 نلف رمع : ةفينح ويأ لاق امنإو كلذ ىرأ انأ : لاقف . 4ظ

 ٠ لوق راتخا انأ ةريبه نبا لوقي الئل لذ يلع نم لضفأ

 همساب نامزلا كلذ يف ركذي ال يلع ناكو . ف رمع

 اذك خيشلا لاق : اولوقي نأب خياشملا نيب هيف ةمالعلا تناكو

 ا ی ن ا ر یا ا وس ت ا
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 علا ټمإلا

 نم نأل بنيز وبأ انربخأ هيف لوقي يرصبلا نسحلا ناكو

 ةيانكلا اوراتخا اذهلف ناورم ونب هبقاعي همساب هرکذي ناک

 يف هنع ينكملا يومألا يلاولا نأ اذه نم نيبتف . هنع

 ( ١- ٠۷۳ ) بقانملا يفو . ةريبه نبا وه ةياكحلا ردص

 نم لئسو ةفينح ابأ تعمس : دايز نب نسحلا لاق اضيأ
 دمحم نب رفعج نم هقفأ تيأر ام لاق ؟ تيأر نم هقفأ

 نإ ةفينح ابأ اي لاقف ىلإ ثعب روصنملا همدقأ امل قداصلا

 دادشلا لئاسملا نم هل ييهف دمحم نب رفعجب اونتف دق سانلا

 وهو رفعج وبأ ىلإ ثعب مث ةلأسم نيعبرأ هل تأيهف
 نع سلاج دمحم نب رفعجو هيلع تلخدف هتيتأف ةريحلاب

 دمحم نب رفعجل ةبيهلا نم ينتلخد هب ترصب املف هنيمي

 ىلإ أموأو هيلع تملسف رفعج يبأل ينلخدي مل ام قداصلا

 ةفينح وبأ اذه هللا دبع ابأ اي لاقف هيلإ تفتلا مت تسلجف

 هنا موق هيف لوقي ام هرک هنأک اناتأ دق اهعبتأ مث معن : لاقف

 ةفينح ابأ اي لاقف يلإ تفتلا مث لاق . هفرع لجرلا يأر اذإ

 هيلع يقلأ تلعجف ‹ كلئاسم نم هللا دبع يبأ ىلع يقلأ

 اذك نولوقي ةنيدملا لهأو اذك نولوقت متنأ : لوقيف ينبيجيف

 انفلاخ امبرو مهعبات امبرو انعبات امبرف اذك لوقن نحنو

 ةلأسمب اهنم لخأ ام ةلأسم نيعبرألا ىلع تيتأ ىتح اعيمج
 سانلا ملعأ نأ انيور انسلأ : هللا همحر ةفينح وبأ لاق مت

 رمن قيرطب ( ١ - ٠۸٠١ ) يفو . سانلا فالتخاب مهملعأ

 يف الام لجر نفد لاق دايز نب نسحلا نع رادج نب



 haaa ۱ ا فإلا .- |

 هيلع عقي ملف هبلطف هيف هنفد عضوم يأ يسن مت عضوم

 اده سيل ةفينح وبأ هل لاقف هيلإ اكشف ةفينح يبأ ىلإ ءاجف

 كناف دغلا ىلإ ةليللا لصف بهذا نكل كل لاتحأف ًاهقف

 | لقأ الإ مقي ملف لجرلا لعفف هيف هتنفد عضوم يأ ركذتس

 يبأ ىلإ ءاجف هيف هنفد عضوم يأ ركذ ىتح ليللا عبر نم
 | ىست كعد ١ نط ل تدلع هاب لاق راف ةف

 أ هل ًاركش كتليل تممتأ الهف كحيو كركذي ىتح كتلي

 أ ليعامبإ نب ميهاريإ قيرطب ( ۲٠١ - ۱ ) يفو ؟ یلاعت
 دحأل ةفينح وبأ لبق ام : دايز نب نسحلا نع يحلطلا |

 ينا رغ وم دارا نیا وه ر ی |
 دايز نب نسحلا ملع اميف وأ ‹ هتيده نم نمثأ وه ام هيلإ

 دايز نب نسحلا نع ( ۳ - ۲ ) يفو . تاياورلا نيب ًاعمج
 ملف ةفينح ابأ تتفتساف تثنحف نيميب ةفينح يبأ مأ تفلح

 ءاجف صاقلا ةعرز لوقي امب الإ ىضرأ ال تلاقو ضرت

 اذك يف كيتفتست يمأ هذه لاقف ةعرز ىلإ ةفينح وبأ اهب

 دق ةفينح وبأ لاق تنأ اهتفأف هقفأو ينم ملعأ تنأ لاق اذكو

 ةفينح وبأ لاق امك لوقلا ةعرز لاقف اذكو اذكب اهتيتفأ

 هعرز هيف صقي ناك يذلا دجسملاو . تفرصناو تيضرف

 رجحل ةليوط ةياور يف ةفوكلا يف نييمرضحلا دجسم وه

 هياور نم ( ٤١ - ۲ ) يفو . يمرضحلا رابجلا دبع نب

 ناك ( دايز نب وهو ) لآللا نسحلا نع يعافرلا ماشه يبأ
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naعات قفأإلا  

Ç§هدنسب يناعملا ةياور نم ( ۸١ - ۲ ) يفو . ( لايخلاك  

 ةفينح ابأ تعمس فسوي يبأ نع دايز نب نسحلا نع |

 تراصف ةءورم اهتكرتف ةلاذن يصاعملا تيأر ) : لوقي

 نم ( ^۳ - ۲ ) يفو . ينعملا اده مهضعب مظنو ( ةنايد

 يبأ نع دايز نب نسحلا همع نع دامح نب ديلولا ةياور

 هنم قحلاب ىلوأ ىلعو الإ ايلع دحأ لتاق ام ) : ةفينح

 يف ةريسلا فيك دحأ ملع ام مهيف ىلع راساماالولو

 ع وز خلا نع ۸: ١= )و( نلا

 لتاق امنإ ايلع نينمؤملا ريمأ نأ كشال ) : ةفينح يبأ

 ۹= ) يقو ( هاقلاخو اعا نأ ةف ورتا و للف

 لوقي فسوي ابأ تعمس ) : دايز نب نسحلا ىلإ دانسإلاب

 هباحصأ نم رفن يف ريطم موي يف ةفينح يبأ دنع انعمتجا

 نعم نب مساقلاو ‹ يدوألا ةيفاعو < يئاطلا دواد مهنم

 حارجلا نب عيكوو ‹ يعخنلا ثايغ نب صفحو يدوعسملا

 انيلع لبقأف مهريغو ليذهلا نب رفزو ‹ لوغم نب كلامو

 هقفلا مكل تجرسأ دق ينزح ءالجو يبلق راسم متنأ : لاقف

 نواطي سانلا مكل تكرت دقو اوبكراف متئش اذإف هتمجلأو

 دحأ مكنم امو باقرلا مكل تللذو.مكظافل نوسمتليو مكباقعأ

 اونوكي نأ نوحلصي ةرشع مكيفو « ءاضقلل حلصي وهو الإ

 نم مكل هللا بهو ام ردقبو هللاب مكتلأسف ةاضقلا يبدؤم

 لجر يلب نإف رامئتسالا لذ نع هومتنص امل ملعلا ةلالج

 هللا اهرتس ةبرخ هسفن نم ملعف ءاضقلا يف لوخدلاب مكنم



 عانيت قفإلا .

 نإو هقزر هل بطي ملو هؤاضق زجي مل دابعلا نع ىلاعت
 هقزر هل باطو هؤاضق زاج هتینالع لتم هتریرس تناک

 نيبو هنيب نلعجي الف هيف لوخدلا ىلإ ةرورض هتعفد نإف

 دانيلو عماجلا يف سمخلا تاولصلا لصيلو اباجح سانلا

 ءاشعلا ةالص يلص اذإف ةجاح هل نم ةالص لك دنع

 هلزنم ىلإ لخد مث ةجاح هل نم تاوصأ ةثالث يدان ةرخآلا

 هقزر نم طقسا هعم سولجلا عيطتسي ال اضرم ضرم نإف |

 تلطب همكح يف راج وأ اًئيف لغ مامإ اميأو هضرم ردقب

 ر تف اف اا نإو ‹ همكح زجي ملو هتمامإ

 ملعمو ملاع نم هلايف . هيلإ ةاضقلا برقأ هيلع هماقأ سانلا

 ٠١ ) بيطخلا دنع ىرخأ ةياور يفو < هباحصأل اوفو

 نوثالثو ةتس ءالؤه انباحصأ اموي ةفينح وبأ لاق ( -۲٤۷

 ةتس مهنمو ءاضقلل نوحلصي نورشعو ةينامث مهنم الجر

 ةاضقلا نابدؤي ناحلصي نانا مهنمو ىوتفلل نوحلصي

 . رفزو فسوي يبأ ىلإ راشأو . ىوتفلا باحصأو

 يف اورضح نيذلا ىلإ رظنلاب نيتياورلا نأ رهاظلاو

 . ملعأ لاو رخآو سلجم
* ¥ ¥ 
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 ريصن نب دوادو ةفينح يبأ ىلع دايز نب نسحلا هقفت

 فسوي يبأو « ليذهلا نب رفزو « ةفينح يبأ نب دامحو

 جيرج نب كلملا دبعو ‹ يئاطلا ديبع نب ديعس نم عمسو

 نب نسحلاو ةبقع نب بويأو عيكوو « لوغم نب كلامو

 ةزمح دعب هةفوكلا ئرقم يناذمهلا رمع نب يسيعو ةرامع

 ماشه وبأو ‹ يشكلا ورمع نب حتفلا هنع ذخأو . مهريغو

 ةعامس نب دمحمو يخلبلا ىيحي نب ريصنو يعافرلا

 نب بيعشو . ظفاحلا يخونتلا لولهب نب قاحسإو يضاقلا

 . هيخأ نبا يؤلؤللا دامح نب ديلولاو ينيفيرصلا بوي

 دمحأ يبأ نب رهاطو يحلطلا ليعامسإ نب ميهاربإو

 يخلبلا بويأ نب فلخو ةفينح يبأ نب دامح نب ليعامسإو

 عاجش نب دمحم مامإلاو رادج نب رمنو نومأملاو ديشرلاو

 يرازفلا ليعامسإو قوزرم نب مشاه نب يلعو يجلثلا

 فاصخلا دلاو ريهم نب ورمعو يزارلا لتاقم نب دمحمو

 ي اا ها دع ن خا و يزف لا ناه ككاو

 . مهريغو يروباسينلا هللا دبع نب ميهاربإو

 هدنسم يف ةنودم ةفينح يبأ نع ثيدحلا نم هتايورمو

 س ن

 هس ج ي المطعم د ت هس ريم
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 F عاتبإا چ

 اإ نال طسوألا تسرهفلا يف اميسالو ةفينح يبأ نع ةيورمل
 | يادو وت قر درویش
 دباع دمحمل دراشلا رصحو يتولخلا بويأ خيشلا تبثو

 طقف جيرج نبا نع هتايورمو ‹« يتأيس امك اهريغو يدنسلا

 هلثم ىلع رثكتسي ال ددعلا اذهو ثيدح فلأ رشع ينثا وحن

 فلأ نيسمخ ىور هنأب هذيمالت دحأل ثيدحلا لهأ رقأ دقو

 ملعلا لهآ دهش امك يخونتلا لولهب نب قاحسإ وهو ثيدح
 ىلع يوتحت يجلثلا عاجش نب دمحم رخآلا هذيملت بتك نأ

 نوزعي ةلقنلا ىرتو . يتأيس امك ثيدح فلأ نيعبسو ةثالث |

 كلذ وحنو ثيدح فلأ ةئامو ثيدح فلأ فلأ ةياور

 مهارت كلذ عمو دايز نب نسحلا ةقبط نود سانأل

 رود يتأ نيحو مهيلع ةمخضلا E ا

 مولع يف هرمع ىنفأ يذلا دايز نب نسحلا نع ثدحتلا

 نبا نع بتك نوكي نأ هيلع نورثكتسي ةياردلاو ةياورلا

 . نوئش هقلخ يف هلو ‹ ثيدح فلأ رشع ينثا وحن جيرج

 نب قاحسإ بوقعي يبأ ةمجرت يف بيطخلا ركذ دقو
 هقفلا لمح اهيقف ناك هنأ ( ٦ - ۳٠١ ) ظفاحلا لولهبلا |

 يبأ بحاص ىسوم نب مثيهلا نعو دايز نب نسحلا نع

 ثدح ) : ( ۳۹۸ - ٦ ) يف لاق مث يضاقلا فقس وی

 فلأ نيسمخ نم رثكأب دادغبب هظفح نم لولهب نب قاحسإ

 )008 ١= )ىف ىك قولا لوقو يد

 ثيدح فلأ نيعبسو افين هفيناصت يف ركذ عاجش نب دمحم
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 الإمتiألل

 ااو الا نار اها ا رغ |

 ثيدحلا ريثك وهو . دايز نب نسحلا باحصأ رهشأ نم

 نبا نع ميدنلا قاحسإ نب دمحم لوقي ىتح ةجردلا هذهب

 ناکو . هنامز لهأ نم هئارظن ىلع زربم ) : اذه عاجش

 ةفينح يبأ هقف قتف يذلا وهو . هئارآ ىلع اتابث اعرو اهيقف

 يف هالحو ثيدحلاب هاوقو هللع رهظأو . هل جتحاو

 ملعلا روحب نم ءالبنلا ريس يف يبهذلا هدعو ( رودصلا

 تيأ رو فينصتلا ريثك ثيدحلا ريثك هنأ ) : مكاحلا لاقو أ

 ( اقاقد ارابك اء زج نيتسو فين يف كسانملا يف هباتك

 نوكي نمو ( ۲۲١ ) هل ثيدحلا مولع ةفرعم عجار

 مهخيش ىلع رثكتسي فيك ثيدحلا نم راثكإلا اذهب هتذمالت



 ‹ اهتلدأو لئاسملا نم ةفينح ىبأ نع هاور ام ىلع يوتحي |

 ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل ريبكلا عماجلا يفو
 رديح يف ةينامعنلا فراعملا ءايحإ ةنجل ةفرعمب عوبطملا

 يناغفألا ءافولا ىبأ ةمالعلا قيقحتب دنهلا يف نكدلا دابآ

 يف ةروشنم درجملا باتك نم جذامن دجت هللا هظفح

 صوصنلا نم هنع لوقنملا لصألا يف امب اظافتحا هشماوه

 ةف ةه ردلا ةاقلا

 شيبح نب ميهاربإ نب دمحم درج اذه درجملا باتك نمو

 نع ي ا از ن كلا ها و ىلا تأ یل
 دمحم نم درجملا عمس شيبح نبا ناك ثيح ةفينح يبأ

 دنسملاو ‹ دايز نب نسحلا نم هعمس ناك يذلا عاجش نبا

 باتك ثيداحأ ىلع يوتحي دايز نب نسحلا مساب فورعملا
 لصف يف ركذنسو . ةفينح يبأ نم ةعومسملا درجملا

 هلا م فتا دخ د تا ا ا اح

 نخملا دع نب ىلع, نيثلا في تدا ريكذلا

 . ةريثكلا هتايورم نم جذامنك نوكتل يلبنحلا يييلاودلا

 باتكو ‹ لاصخلا باتكو ‹ يضاقلا بدأ باتك اهنمو

 باتكو « جارخلا باتكو ‹ تاقفنلا باتكو « ناميإلا يناعم



 حلأاأننتمإلا

 دمحم ةركد ام غ انا ضرلا تات ز٠ نکنا رفا

 يزيرقملا يقتلا بسنو . تسرهفلا يف ميدنلا قاحسإ نب

 هرقأو طوسبملا نع القن تالاقملا باتك هتركذت يف هيلإ

 ردبلا دازو مجارتلا جات يف اغبولطق نب مساقلا ظفاحلا

 ‹ ةمهتلا باتك : هتافل وم دادع يف يناغملا يف ينيعلا

 نم هيلإ يزعي ام امأو فرصلا باتكو « ةراجإلا باتكو

 هنبا ةياورب ةفينح يبأ نم تاءارقلا نم هعمس اميف ءزج

 اهل ةلص ال قفلم بذكف دايز نب نسحلا نب دمحم

 ملعلا لهأ نع تبث دقو . دايز نب نسحلاب الو ةفينح يبأب

 فوشكملا ئراقلا يعازخلا لضفلا وبأ وه اهقفلم نأ

 كلذ نم هتحاس ةئربت ىف يرزجلا نبا فلكت نإو . رمألا

 شيبح نب رز نع مصاع ةءارق يه ةفينح يبأ ةءارق امنإو

 نع يملسلا نمحرلا دبع يبأ نعو ( ح ) دوعسم نبا نع

 مصاع ةءارق نم نيقيرطلا يفو . ههجو هللا مرك يلع

 . رتاوتلا تاجرد ىلعأ يف هتءارقو ناتذوعملاو ةحتافلا

 ريسفتلا بتك ضعب يف تاءارقلا كلت درس ىلع فس ويف

 ةيورم ةفينح يبأل تاءارقك اههيجوت ةلواحم عم بقانملاو

 ةبوذكم تاءارق اهنأ عم . هنع دايز نب نسحلا قيرطب

 لهأ قيقحت هريغو بيطخلا بينأت يف تركذ امك ) هيلع
 . ( ۲١ ص ) بينأتلا عجار . ( كلذ يف نأشلا

¥ ¥ ¥ 

 ا ایم ی میسر س ا ا ن ت ل ا ت ا ا ا ی ا اقل ا ا ا ا ا ےل ن ن ی س ا و م ن لے ےس راو د ةن ن

٤ 



 ت وا ١۹ م افلا ر ن خلا تناك

 انربخأ يرميصلا لاق . يضاقلا ثايغ نب صفح ةافو

 لاق دمحأ انثدح لاق مركم انثدح لاق دمحم نب هللا دبع

 دايز نب نسحلا يلو امل : لاق سنوي نب دمحأ انثدح
 ثعبف هباحصأ لوقل اظفاح ناكو هيف قفوي مل ءاضقلا

 نأ وجرأو ءاضقلا يف قفوت مل كنإ كحيو : يئاكبلا هيلإ

 حارتساو ىفعتساف فعتساف كب هللا اهدارأ ةريخل اذه نوكي

 ميهاربإ نب دمحا نع يرهزألا ينربخأ بيطخلا لاقو |

 يفوت : لاق ةفرع نب دمحم نب ميهاريإ نع نسحلا نب

 ينعي ) هناكم لعجف ه ٠۹٤ ةنس يف ثايغ نبا صفحلا

 اا لو ي ا ا نب خلا ( ءا ےل
 دم نب دفا E O انربخا

 انندح يدايألا يلع نب دمحم انندح يمدألا كلملا دبع نب

 ىلع ناك يؤلؤللا نأ لاقي : لاق . يجاسلا ىيحي نب ايركز

 ا ر تاعا ت )رف اح ك و والا

 لأسي ىتح قيفوتلا هنع بهذ مكحيل سلج اذإ ناكو
 ءاضقلا سلجم نع ماق اذإف ‹ كلذ يف مكحلا نع هباحصأ

 نم الإ اده نوكي الو . ظفحلا نم هيلع ناك ام ىلإ داع

 اولو نم نيبو ‹ مكحلا يف هللا نم هفوخو ءاضقلا هبيهت |



 علان تمإلا

 كلذل مكحلا نوشاحتي سانأ مهتبغر فالخ ىلع ءاضقلا

 ةمارغلا يضاقلا لمحتب نيمصاختملا نيب اوحلصي نأب |
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 ءاضقلل اساسأ ذختي نأ نكمي ال عرولا نم عوناذهو
 نسحلا لف امك حيرتسيو يفعتسي نأ هلم ليبسف

 ميركلا دبع نب سيردإ نع ليقعلا ىكحو دايز نبا
 هل ليقف عيكو دنع انك : لاق ليعامسإ نب قاحسإ نع

 يؤلؤللا نسحو بدجت ال فيكو : لاق ةبدجم ةنسلا نأ

 الإ لاب هل أدهي ال ىليقعلاو ةفينح يبأ نب دامحو ضاق
 مهنم دحأل ركذي ال ىتح هباحصأو ةفينح يبأ نم لينللاب
 فنا مغر هقفلا يف ةمألا ةداق مهنوك عم ةدحاو ةبقنم

 نبا هبحاص هيلع در اذلو ةيوشحلا نم هلايذأو يليقعلا
 بينأتلا يف عضاوم يف كلذ تركذ امك اعبشم ادر ليخدلا

 نأ ثيح ةيرفلا هذه يليقعلا ربدي ملو يبتك نم هريغو

 نب دامح نأل رخآلا رطشلا بذك ىلع لدي ربخلا اذه رطش
 يلو امنإ يؤلؤللاو ه ٠۷١ ةنس يفوت ةفينح يبأ

 نمز يف امهؤاضق نوكي الف ه 1۹٤ ةنس ءاضقلا

 يبأ نب دامح نأ ملعي ال لب لوقلا اذه حصي ىتح دحاو

 مل لب لوقلا اذه لاقي نأ نكمي ىتح ءاضقلا يلو ةفينح
 دسفت ال ةريسي ةدم الا ءاضقلا ىلع دايز نب نسحلا رمتسي

 و ر ا و و ام

 قاحسإو هتلاقتسا تلبقف هريغك مكحلا يسركب كسمتي

 ا ن لا

| 

| 

| 
| 
| 
| 
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 عا قفا

 بصعتلا نم يليقعلا غلبم غلب نم نأ ىلع بيطخلا
 لأسن ربخلا اذه لتم يف ليوعت عضوم نوكي ال ىرزملا

 احيرص الجر دايز نب نسحلا ناكو . ةمالسلا هللا
 عم ةسايسلا نسحي الو « ةنهادملا الو ةاجادملا فرعي ال

 دقو ‹ ءارمألاب هتالاصتا يف قفوي مل هنإ ىتح « هئاطلخ

 نم ناكو « قفخأف نومأملاب لصتاو قفخأف ديشرلاب لصتا
 ناضمر يلايل يف ديشرلا سلجم نورضحي نيذلا ءاملعلا
 هيلع يقلأف اولس : لاقف مهيلع ديشرلا لبقأف ملعلا ةركاذمل

 فسوي وبأ هيلع لبقأف تادقعملا نم ةلأسم يؤلؤللا نسحلا

 وبأ ذخأ مث نينمؤملا ريمأ هنع لأسي امم اذه سيل لاقف

 اي : نسحلل لاق مث عضولل احالصإ ملعلا يف ملكتي فسوي
 ول ؟ ءافلخلا ىلع يقلت ةدقعملا ةلأسملا هذه لتم فيعض

 لاق ملف . يؤلؤللا لاقف اهب ماق ام انضعب ىلع هذه تيقلأ

 هدوجس عضوم هديب حسم یلص اذإ دیشرلا ناکو ؟ انولس

OT ROE 
 تيار : لاق ؟ هدخا نمعف ةعدب نينمؤملا ريمأ هلعفي يذلا

 امب ملكتو فسوي وبأ لبقأف مهب يدتقأ انأف هنولعفي يئابآ

 يؤلؤللا بجحب ديشرلا رمأ فرصنا املف فقوملا حلصي
 . ظفاحلا ماوعلا يبأ نب اهركذ ةليوط ةياور يف امك هنع

 انثدح لاق ينابزرملا هللا دبع وبأ انربخأ يرميصلا لاقو

 لاق يوحنلا ديمح نب نيسحلا انثدح لاق فلخ نب دمحأ

 : لاق هباحصأ ضعب نع ناقهدلا ثيللا نب ميهاريإ انثدح

 ےب د تو ھسم ہت جس س ی ویب ع ہیچ ہن س س س س ي ن وس ا دی

 چوم نو س د ےس ےن س ا ا س ا r a r r e rr rt rm n r n یم ےن این ا یم ہی س ا س ینہ نن اچ تپ ےہ و ت
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 علن تمإلا

 ىلإ ريسي نأ يؤلؤللا دايز نب نسحلا رمأ ديشرلا ناك
 هقفلا هركاذيف اموي عوبسأ لك ةقرلاب ناك مايأ نومأملا

 يؤلؤللا انيبف لاق هيف سانلا فالتخاو ثيدحلا نع هلأسيو |

 لاقف نومأملا سعن ذإ هثدحي ةقرلاب هدنع يلايللا ضعب يف |
 يقوس : لاقف هينيع حتفف ريمألا اهيأ تعمس : يؤلؤللا هل

 هيلع لخدي ملف جرخأف . هجرخأف هديب هذخ مالغ ای هللاو |

 : الثمتم لاقف ديشرلا غلبف كلذ دعب

 لضنلا اهتبانم يف الإ سرغيو هجيشو الإ ىمطخلا تبني لهو

 رابكلا لماعي ال سفنلا يوق ناك هنأ ىلع لدي امم اذهو

 < ءآاركلاو ةآرقالا ةت و اهم اهو « ةضاخ ةاماغم

 رابكلا هملعب عفتنال ةيعرملا ةسايسلا ىعري ناك ولو
 مهب لاصتالا ىلإ حاتري نكي مل هلعلو ‹ راغصلاو

 ةيعرملا موسرلا نع اذوذش ىدبأف ملعلا ىلإ هفارصنال

 . ملعأ هللاو هدیری ناک ام هل لصحف هنع اونغتسیل

 هنأ ىلعو دايز نب نسحلا ةيسفن ىلع لدت ءابنألا هذهو
 ثيدحلاو هقفلا يف هرصع يف ءاملعلا ةريخ نم ناك

 ةسلاجمل هيلع رايتخالا عقو ناك ثيح فالتخالا ةفرعمو

 هتلاحل امهيف قفخأ نإو نومأملا لتم ميلعتو ددشرلا لئم

 . ةيحورلا
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 نم ريثك نع ثيدحلا دايز نب نسحلا ىقلت

 نم طقف جيرج نبا نع هبتكامو ملعلا خويش
 رشع ينثا وحن ءاهقفلا اهيلإ جاتحي يتلا ثتيداحألا

 بيطخلاو يرميصلا كلذ يكح امك ثيدح فلآ

 هتغاستسا عم ددعلا اذه هيلع رثكتسا نمو .امهريغو

 ثيدح فلأ نيسمخ هتقبط نود وه نم يوري نأ
 ثيدح فلأ فلأ وأ ثيدح فلأ ةئام وأ بلق رهظ نع

 يف ةجاحل هنع ددعلا كلذل هتباتك رثكتسي امنإ

 يف فورعم دنسم دايز نب نسحللو سفنلا

 ديناسملا دحأ وهو <« ةفينح يبأ نع هتايورم

 تسرهفلا يف اهديناسأ روكذملا ةفينح يبأل رشع ةعبسلا

 نامجلا دوقع يفو نولوط نبا سمشلا ظفاحلل طسوألا

 ىربكلا ةريسلا فلؤم يحلاصلا فسوي نب دمحم ظفاحلل

 يقشمدلا دمحأ نب بويأ خيشلا دنسملا تبث يفو ةيماشلا

 يدنسلا دباع دمحم ديناسأ يف دراشلا رصح يفو يتولخلا

 دبع نب يلع ثدحملا قاس دقو . مرصنملا نرقلا ثدحم

 دايز نب نسحلا دنسم يف هدنس يلبنحلا يبيلاودلا نسحملا

 نم ۲۸١ مقر تحت قشمد ةيرهاظ يف ظوفحملا هتبت يف

 ےہ م اد فن مسم هممت دک د ےک



 عات تاهإلا

 نامعنلا ةفينح يبأ مدقملا مامإلا دنسم : لاقو ('ثيدحلا

 ةءارق هنع يجلتلا عاجش نب دمحم ةياور درجملا باتك 1

 هتعمس دقو هللا همحر يدلاو لاق نيدلا لامج يدلاو ىلع

 هللا دبع يبأ نيدلا فيفع خيشلا يدمج ىلع

 جارس خيشلا ةءارقب ثدحملا طارخلا رافغلا ددع نسحلا

 ثدحملا ينيوزقلا رمع نب يلع نب رمع صفح يبأ نيدلا
 رهاط وبأ انربخأ هل انلق دادغبب ةفالخلا عماج مامُأ

 هيلع ةءارق عيبلا هيدمح نب دمحأ نبا دمحم نب ميهاربإ

 عست ةنس نم يلوألا ىدامج سماخ دحألا موي عمسن نحنو

 مساقلا وبأ خيشلا انأبنأ لاق ةئامسمخو نينامثو

 عيبر يف لالخلا نسحلا نب دمحم نب نسحلا نبا هللا دبع

 وبأ انأبنأ لاق ةئامعبرأو نيسمخو عبس ةنس نم رخآآلا

 هيلع ةءارق ةمح نب دمحأ نب رمع نب نمحرلا دبع نيسحلا
 ةئامئالتو نيعستو تس ةنس نابعش يف عمسأ انأو

 شيبح نب ميهاربإ نب دمحم نسحلا وبأ انأبنأ لاق

 ءاعبرألا موي ةيشع يفق هيلع ةءارق لدعملا يوغبلا

0 

 هيلع ینثاو هطخب هزاجاف رجح نبا زیجتسی هطخب ءاعدتسا هعمو ( ) ١

 .( ز) قشمدب ۸1۲ ةنس يفوت ‹ عضوملا اذه ريغ ىف هيف ملكت نإو ريخ لكب
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 انأبنأ لاق ةئامثالثو نيتالتو تس ةنس بجر رهش نهم

 ةنس رخآ يف يفوتو يجلثلا عاجش نب دمحم هللا دبع وبأ

 عبسل ةعمجلا موي شيبح نبا دلوو نيتئامو نيتسو تس

 دمحم لاق ‹ نيتئامو نيسمخو نيتنثا ةنس نابعش نم نيقب

 يبأ مامإلا نع يؤلؤللا دايز نب نسحلا انربخأ عاجش نب

 ) هلأ امهمحر رمع نيدلا جارسو يدلاو لاق"( ح :

 نب لئاضفلا يبأ نب زعألا رصن وبأ كربخأ اضيأ هل انلقو

 نإ ةزاجإ يرادقابلا دمحأ نب دمحم تنب ةبيجعو قيلعلا

 ةجح كلذك انأبنأ الاق امهدحأ ىلع وأ امهيلع اعامس نكي مل

 نب ىيحي هللا دبع وبأ مامإلا خيشلا انابنأ لاق باشخلا

 نماتلا ةعمجلا موي يف هيلع يتءارقب ءانبلا دمحأ نب نسحلا

 ھا ايلاع كتربخأ اضيأ هل انلقو ( ح ) . روكذملا هدنسل

 يرادقابلا دمحأ نب دمحم تنب ةبيجع حابصلا ءوض ةيسآ

 نسحلا نب دوعسم جرفلا يبأ سيئرلا نع اعامس نكي مل نإ
 دمحم نيسحلا نب فيرشلا نع ةزاجإ ىفقتلا مساقلا نبا

 نيسحلا يبأ نع هاب يدتهملا نب دمحم نب ىلع نبا

 رصح ةمالع وه وأ رخآ دنس ىلإ ثيدحلا دنس نم لوحتلا ةمالع ( ) ١

 ء۔ دی امہ یم ےس ےس ےک ےک سا اب ےہ ا کیم مو کومی وس س < س س n س د ٢ وب

 س ےک س ند سا س ےن هوندو ہن ہنی چک منسم رت م تسند کس ےس ا ا ےس
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 سداس دحألا ةليل يفوتو « دمحا نب رمع نب نمحرلا دبع
 هدنسب هئامتالئو نيعستو عبس ةنس ةرخآلا ىدامج رشع

 هذه هللا امهمحر نيدلا جارسو يدلاو لاق ( ح ) . هالعأ

 نيدلا جارس خيشلا لاقو نيدلا فيفع خيشلا دنس ةقيرط

 نيدلا فيفع خيشلا يدج ىلع دنسملا اذهل ئراقلا رمع

 دبع وبأ مهنم ةعامج نع ًاضيأ هيورأ انأو + هللا امهمحر
 ئرقملا رمع نب هللا دبع مساقلا يبأ نبا دمحم هللا

 ا خا رج و ك ا واو

 تاداعسلا يبأ نب روصنم نب هللا دبع ركب وبأو

 ا اورا ارم يطرح ةا يرضالا تل
 نمحرلا دبع نب تاداعسلا يب بحنالا دمخم يب ےک

 نسحلا نب دوعسم جرفلا يبأ سيئرلا نع هتياورب يمامحلا

 يرثوكلا دهاز دمحم فورحلا بتاك لوقيو . هدنسب يفقثلا

 فسوي يبأو ليذهلا نب رفز انتمتأ قرطب ثيداحأ قسأ مل
 رفعج يبأو ينابيشلا نسحلا نب دمحمو يضاقلا

 نم عبط ام ةرثكل مهمجارت يف هللا مهمحر يواحطلا

 دايز نب نسحلا مامإلا امأو مهثيداحأل ةيوتحملا بتكلا

 هثيداحأ يوتحي باتك نآلا ىلإ عبطي مل هثيدح ةرثك عمف

aTاذه يف قوسأ  E o 

 لوقي : لاق ثيح هتبث يف يبيلاودلا لعف امك هدنسم يف

 يلع يلاعملا وبأ نيدلا فيفع فرحألا هذه رطسم

 نيدلا لامج هنامز ةلحر ةمالعلا خيشلا يلوملا نب



 علان ټمإلا 1

 عماج بيطخو ثدحملا ظعاولا نسحملا دبع نساحملا يبأ

 ىلإ اذه يدنس ضعب رکذأ نأ ديرأو : دادغبب ةفالخلا
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 لماعلاو اهظفاحو اهيوارو اهبتاكو اهعماج اهب هللا عفن هقفلا

 . ريدج هباجإلابو ريدق ءاشي ام ىلع هنإ اهب

 يذاتسأو يخيشو يدلاو يشدح : ( لوألا ثيدحلا )

 ةلحرلا مامإلا خيشلا يلوملا يدامتعا مولعلا يف هيلع نمو

 بيطخ ظعاولا نسحملا دبع نساحملا وبأ نيدلا لامج |

 يلبنحلا يجزألا يبيلاودلا نبا فرع دادغبب ةفالخلا عماج

 ر ةعدبلا و ةنسلا ىيحم نا ةودقو مالسإلا خيش مامإلا

 يلع ديسلا نبا رمع ')صفح وبأ نيدلاو ةلسملا جارس

 سردملا يعفاشلا تدحملا ئرقملا ينيوزقلا رمع نبإ

 هللا همحر دادغبب ةفيلخلا عماجب مامإلاو ةيفقثلا ةسردملاب

 نودمحملا خويشلا انربخأ لاق نيمآ هنع يضرو يلاعت

 دبع دمحم يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ نويمالسلا نويقارعلا

 هيلع يتءعارقب يدادغبلا يجزألا نسحلا يبأ نب نسحملا

 ي والحلا ةا نت رضا نت ةف اا دف أو

 . ( ز) ةبرصملا بتكلا رادب هتبثو ( ۱ (



 اا

 بيطخلا تاداعسلا يبأ نب روصنم يبأ نب دمحم ركب وبأو

 الا دنسم ماشلا لهأ نمو اعام نويذاغبلا يرضبالاا
 i N وبأ ةاضقلا يضاق

 ا

 تنب ةبيجع يعدتو ةعمال حابصلا ءوض ةيسآ مأ انتأبنأ

 لاقو يرادقابلا قوزرم نب دمحأ نب دمحم ركب يبأ ظفاحلا

 ىبأ نب بجنألا دمحم وبأ اضيأ انأبنأ نورخآلا ةعبرألا

 دمحا سابعلا وبأو يمامحلا نمحرلا دبع نب تاداعسلا

 ةربخأ اعمج اراق ينام راملا تار دك ن ابو لسا

 مساقلا نب نسحلا نب دوعسم مساقلا وبأ سيئرلا ايندلا دنسم

 دمحم نيسحلا وبأ فيرشلا انربخأ لاق يناهبصألا يفقتلا

 ريمأ للاب يدتهملا دمصلا دبع نب هللا ديبع نب يلع نبا
 رمع نب نمحرلا دبع نيسحلا وبأ انربخأ لاق نينمؤملا
 ةئامتالثو نيعست ةنس روهش ضعب يف ةمح نب دمحا نبا

 يوغبلا شيبح نب ميهاريإ نب دمحم نسحلا وبأ انربخأ لاق

 ةئامثالثو نيئالثو تس ةنس بجر يف هيلع ةءارق لدعملا
 انثدح لاق يجلثلا عاجش نب دمحم هللا دبع وبأ انربخأ لاق

 نامعنلا ةفينح وبأ مامإلا انتدح لاق يؤلؤللا دايز نب نسحلا
 لاق يليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ةورف يبأ نع تباث نبا
 ناقهد ىلع هعم انلزنف هنع هلا يضر هفيذح عم انجرخ

 ةضف نم ءانإ يف بارشب اناتأ مث ماعطب اناتأف نيادملاب
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 اإ ناقهدلا هجو هب برضف هنع هللا يضر ةفيذح هلوانتف
 : انلقف ؟ هب اذه تعنص مل نوردتأ لاقف . عنص ام انلأسف

 بارشب اناتأف يضاملا ماعلا يف هب تلزن ينإف : لاقف . ال

 | يف لكأن نأ يهن ي هللا لوسر نأ هتربخأف ءانإلا اذه يف

 f سبلت نأ اناهنو اهيف برشن نأو ةضفلاو بهذلا ةينآ

 f انل وهو ايندلا يف نيكرشملل وه امنإ لاقو جابيدلاو ريرحلا

 ةر ےک

 | لاق يؤلؤللا ىلإ روكذملا دانسإلابو : ( يناثلا ثيدحلا )

 ةمقلع نع هنع يضرو يلاعت للا همحر ةفينح وبأ انثدح

 نأ هنع هللا يضر هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع دثرم نبا

 متنحلاو ءابدلا يف ذيبنلا نع مكتيهن : لاق جيب يبنلا
 لحت ال فورظلا نإف فرظ لك يف اوبرشاف تفزملاو

 . ركسملا اوبرشت الو همرحت الو ايش

 ةفينح وبأ لاق روكذملا دانسإلابو : ( ثلاثلا ثيدحلا )

 | نع ريخ دبع نع همقلع نب دلاخ انثدح يلاعت هللا همحر

E E r | 

HE Tr A ۴ 

 د تم ا دع کس ی ت ا ب

 تمن ا ت منن ا ی ا م ها س

 نع ةفينح وأ انثدح لاق هبو : ( عبارلا ثيدحلا )

 هيد يردخلا ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نع نايفس يبأ
 ةالصلا حاتفم ءوضولا : يي هللا لوسر لاق: لاق

 : 4 هللا لوسر ءوضو

| 



 الانا ج

 ةالص ءيزجت الو اهليلحت ميلستلاو اهميرحت ريبكتلاو |

 ميلست نيتعكر لك يفو اهريغ اهعمو باتكلا ةحتافب الإ

 نع ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( سماخلا ثيدحلا )

 بنج وهو جرخ هنأ هڪ ةفيذح نع ميهاربإ نع دامح

 دي ىلع هدي عضيل ( يشمف ) بيي يبنلا هب رصبف

 لاقف هللا لوسر اي بنج ينإ لاقف ةفيذح اهرخأف ةفيذح
 . سجني ال نمؤملا نإف كدي ندأ : يك يبنلا

 يبأ نع ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( سداسلا ثيدحلا )

 : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع دوسألا نع قاحسإ

 ماني مث ليللا لوأ هلهأ نم بيصي يي هللا لوسر ناک

 ةجاح هل ناك نإف ليللا رخأ نم ظقيتسا اذإف ءام سمي امو

 . لستغا مت اهدواع

 دامح نع ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( عباسلا ثيدحلا )

 كرفأ تنك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ميهاربإ نع

 . هيف يلصيف ي هللا لوسر بوث نم ينملا

 ماشه نع ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( نماثلا ثيدحلا )

 : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نبا

 تلاققف ي يبنلا ىلإ شيبح يبأ تنب ةمطاف تءعاج

 . ةثالثلاو نيرهشلا رهطأ الف ضاحتسا ينإ هللا لوسر اي
 يلستغاف كتضيح تربدأ اذإ : يي للا لوسر اهل لاقف

 . ةالص لكل ىضوتو كرهطل
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 | دبع نع ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( عساتلا ثيدحلا )

 ا هل يردخلا ديعس يبأ نع 'ةعّزق نع ريمع نب كلملا
 | ىتح ةادغلا ةالص دعب ةالص ال : ي هللا لوسر لاق : لاق

 | لالب نع ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( رشاعلا ثيدحلا )

 | يراصنألا هللا دبع نب رباج نع ناسيك نب بهو نع
 يف ريبكتلا مهملعي ناك ل هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر
 نم ةروسلا مهملعي امك اودجسو اوعكر املك ةالصلا

 . نارقلا

 ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( رشع يداحلا ثيدحلا )

 دادش نب هللا دبع نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نسحلا يبأ نع

 نع امهنع هللا يضر هللا دبع نع رباج نع داملا نبا

 نم لجر لعجف هفلخ أرقي لجرو يلص هنأ يي يبنلا
 فلخ ةالصلا يف ةءارقلا نع هاهني لب يبنلا باحصأ

 لاقف 4 يبنلل كلذ ركذ ىتح اعزانتف ي هللا لوسر

 . ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ فلخ يلص نم : لَك يبنلا

 أ نع ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( رشع يناثلا ثيدحلا )

 f فرصنا لاق هلك رباج نع ديلولا يبأ نع نسحلا يبأ

 ارق نم : لاقف رصعلاو رهظلا ةالص نم ل هللا لوسر

 اق : لجر لاقف ارارم موقلا تكسف ؟ ىلعألا كبر مسا حبس

 ت TT rem e amen tg a a e a ا ن ل م م ا ن ا

 )١( (ز) تاحتفب .
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 حللاأاننتمإلا

 ينفلاخت وأ ينعزانت لبق كتيأر دقل لاقف . هللا لوسر اي انأ

 . نارقلا

 نع ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( رشع ثلاثلا ثيدحلا )

 ناک : لاق بط دوعسم نب هللا دبع نع میهاربإ نع دامح

 مالسلا لاق فرصنيل هنيمي نع ملس اذإ ي هللا لوسر

 ملس اذإو نميألا هدخ ضايب ىري ىتح هللا ةمحرو مكيلع

 ىري ىتح هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : لاق هراسي نع

 : ن اود ا

 نع. ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( رشع عبارلا ثيدحلا )

 : تلاق اهنأ اهنع للا يضر ةشئاع نع ميهاربإ نع دامح

 بوث هيلعو ةمئان هبنج ىلإ انأو ىلصي ي هللا لوسر ناك

 ا ا

 ےن د

 ون ن س

 . ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( رشع سماخلا ثيدحلا )

 لاق : لاق هنأ ي كلام نب سنأ نع نابأ نع

 نمو تمعنو اهبف ةعمجلا موي أضوت نم : ي هللا لوسر

 :.لنضفا لسضلاف:لنشغا

 ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( رشع سداسلا ثيدحلا )

 اهنع هللا يضر هشئاع نع ةرمع نع ديعس نب ىيحي نع

 مهيضارأ نوحلصي ويي هلا لوسر باحصأ ناك : تلاق

 خطلتو قرع دقو ةعمجلا ىلإ حوري لجرلا ناكف مهيدياأب

 د ڪڪ ڪڪ س



 للالاأانتمإلا .

 إإ نع ةفينح وبأ اثدح لاق هبو : ( رشع عباسلا ثيدحلا )

 ملاس نب بيبحلا نع هيبأ نع رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ

 | ارقي ي هللا لوسر ناك : لاق ف ريشب نب نامعنلا نع
 كاتأ لهو ىلعألا كبر مساحبسب نيديعلاو ةعمجلا يف

 نع ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( رشع نماثلا ثيدحلا )

 f نع ساطسن نب ديبع نع دعجلا يبأ نب ملاس نع روصنم
 ةزانجلا لمح ةنسلا نم : لاق هنأ يل دوعسم نب هللا دبع

 . ةلفان وهف كلذ ىلع تدز امف عبرألا ريرسلا بناوجب

 نع ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( رشع عساتلا ثيدحلا )

 نذأ دقف اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن : ب هللا لوسر

 . ارجه اولوقت الو همأ ربق ةرايز يف دمحمل
 نع ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( نورشعلا ثيدحلا )

 إإ ىلع ربكي ناك هنأ : فف يلع نع نيريس نبا نع مثيهلا

 ناك ي يبنلا ضبق املف اعبرأو اسمخو اتس زئانجلا

 يف كلذك اوناكو ركب يبأ ةفالخ يف كلذ ىلع نوملسملا

 باحصأ عمج مهفالتخا رمع ىأر املف رمع ةفالخ لوأ 8

 | عمتجاف مكدعب نم فلتخي اوفلتخت ىتم لاقف يي دمحم
 | لوسر اهيلع ربك ةزانج رخآ اورظني نأ ىلع مهيأر

 هاوس ام نوضفريو كلذب نوذخأيف ضبق نيح ي هللا

 نيح ي هللا لوسر اهیلع ربك ةزانج رخآ اودجوف اورظنف

۱ 

 أ لاق : لاق هل هيبأ نع ةديرب نبا نع دثرم نب ةمقلع
| 
۱ 
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 عا اأ 1

 اوكرتو عبرألاب اوذخأف تاريبكت عبرأ اهيلع ربك ضبق

 و
 انندح لاق هبو : ( نورشعلاو يداحلا ثيدحلا )

 هلا يضر ةشئاع نع ميهاريإ نع دامح نع ةفينح وبأ ٠

 لوسرلا دجسم يف يتفي ناك ةريره ابأ نأ اهغلب هنأ اهنع

 كلذ نموصي الف ناضمر يف ابنج حبصأ نم هنأ ي

 تيار دقل ظفحي مل ةريره ابأ هللا محري تلاقف . مويلا

 نم رطقي هسأرو رجفلا ةالص ىلإ جرخي و هللا لوسر

 ةريره' ابأ كلذ غليف اما حبضي ت ةباثجلا نم هس بام

 . ينم ملعأ يه : لاقو هلوق نع هه ةريره وبأ عجرف

 اندح لاق هبو : ( نورشعلاو يناتلا ثيدحلا )

| 
| 
| 

| 

 ىأ نع ءاثعشلا يبأ نع تباث نب يدع نع ةفينح وبأ

 ق موصو لاصولا موص نع ىهن ويي يبنلا نأ هل ةريره

 | تمصلا

 انثدح لاق هبو : ( نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا )

 نع ةعزق نع ريمع نب كلملا دبع نع ةفينح وبأ

 : ر هللا لوسر لاق : لاق هي يردخلا ديعس ىبأ |

 | . ىحضألا مويو رطفلا موي نامويلا ناذه مايص ال

 اندح لاق هبو : ( نورشعلاو عبارلا ثيدحلا )

 f يبنلا عم ترفاس لاق فك سنأ نع ملسم نع ةفينح وبأ

 | ماصو ماصف ةكم ديري وهو ناضمر رهش يف و

 || هيلا اكش قيرطلا صضعب يف ناك اذإ ىتح نوملسملا

 | . هعم نوملسملا رطفأو رطفأف ءامب اعدف دهجلا نوملسملا
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 ياتمإلا

 اثدح لاق هبو : ( نورشعلاو سماخلا ثيدحلا )

 ')ةيكتوحلا نبا نع ةحلط نب ىسوم نع هلك ةفينح وبأ

 نأ هرمأو 4ل رامع ىلإ لسرأ #4 باطخلا نب رمع نأ
 ىدهأ : رامع لاقف ضيبلا مايألا يف ييي يبنلا نع ثدحي

 اهلكأب يب يبنلا رمأف ةيوشم ابنرأ كيب يبنلا ىلإ يبارعأ
 اا 8 2ا لرسول لاا نل ينارطالا يسار

 ١ نضلا نهلحت

 انثدح لاق هبو : ( نورشعلاو سداسلا ثيدحلا )

 هللا يضر ةشئاع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ

 ضئاح يهو يي لوسرلا سأر لسغت تناك اهنأ : اهنع

 . هلسغتف دجسملا نم اهيلإ هسأر جرخيف « فكتعم وهو

 انثدح لاق هبو : ( نورشعلاو عباسلا ثيدحلا )

 ''ىّبص جرخ لاق ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ

 A ناحوص نب دیزو دبعم نبا

 امأو ادرفم جحلاب ةعيبر نب ناملسو ناحوص نب ديز مرحأ

 البقأف اعيمج جحلاو ةرمعلا نرق هنإف دبعم نب يبص
 عم ةرمعلا نرقتأ كريعب نم لضأ تنأ هل الاقو هنامولي

 كيد رمع نونعي ةرمعلا نع نينمؤملا ريمأ ىهن دقو جحلا

 ةكم اومدق املف اومدقتو نينمؤملا ريمأ ىلع مدقأ امهل لاقف

 لاقف رمع ىلع اولخدف ةنيدملاب اورم مهكسن اوضقو

 . ( ز) ةصالخلا يف ءاتلا لدب ءابلابو ( ) ١

 . ( ز) مرضخم ريغصتلاب ( ۲ )



 عات

 نينمؤملا ريمأ اي ةعيبر نب ناملسو ناحوص نب ديز هل
 كلذ نع هانيهنف اعيمج جحلاو ةرمعلا نرق ايبص نأ
 تعنص اذام : لاقف يبص ىلع رمع لبقأف هتني ملف

 ةو جحلاب تللهأ نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ؟ يبص اي

 نيب تيعسو ىترمعل افاوط تفوط ةكم تمدق املف اعيمج

 ها و د ت ا واوا

 اك ارج ل دحل ورا والا ن تفس
 د دلا نم رفا م تح رجلا وت لک ا ےک

 ا مت ہهرهظ ىلع یو ا ا ا

 انثدح لاق هبو : ( نورشعلاو نماثلا ثيدحلا )

 دا كر ةا نوف ا خاج ع ا

 مرحي نأ دارأ نيح ي هللا لوسر تبيط تلاق اهنأ اهنع

 . مرحم تارا ف بال صيبو يلإ رظنأ ينأكو
 انثدح لاق هبو : ( نورشعلاو عساتلا ثيدحلا )

 نع هيبأ نع يربقملا ديعس نب هللا دبع نع ةفينح وبأ
 دبع ابأ اي لاقف هلأس الجر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا
 كتلحار تبكر مرحت نأ تدرأ نيح كتيأر نمحرلا
 هللا لوسر تيأر ينإ : لاقف تمرحأ مث ةلبقلا تلبقتساو

 نع ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( نوئالثلا ثيدحلا )

 هللا دبع نع باهش نب قراط نع ملسم نب سيق



 س س ا تملا 1

 جحلا لضفأ نإ : ي هللا لوسر لاق : لاق 4 دوعسم نبا

 عفر ينعي ةيبلتلاب جعلاو ندبلا رحن جتلاف . جتلاو جملا
 . اهب توصلا

 انثدح لاق هبو : ( نوثالثلاو يداحلا ثيدحلا )

 نع هيبأ نع يربقملا ديعس نب هللا دبع نع ةفينح وبأ

 ابأ اية لاق الجر نأ افهنع هللا يضر ربع نبا
 نكرلا زواجتف تيبلاب فوطت كتيأر ام نمحرلا دبع

 هللا لوسر تيأر ينإف هلعفأ ينإ لاقف هملتست ىتح يناميلا

 ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( نوئالثلاو يناثلا ثيدحلا )

 اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ميهاربإ نع دامح نع

 ميقي مث ب دمحمل يدهلا دئالق لتفأ تنك دقل تلاق

 :ةأ رمآ اتم لرتعي اهو

 ةفينح وبأ انتدح لاق هبو : ( نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا )

 ريبزلا هيبأ نع ةورع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع
 دوزتنو انعم ديصلا موحل لمجن انك لاق هلت ماوعلا نبا

 . ب يبنلا عم نومرحم نحنو

 اشدح لاق هبو : ( نوئالثلاو عبارلا ثيدحلا )

 هڪ يردخلا ديعس يبأ نع يفوعلا ةيطع نع ةفينح وبأ
 ادي لثمب الثم ةطنحلاب ةطنحلا : ي هللا لوسر لاق : لاق

 لضفلاو ديب ادي لتمب الئم حلملاب حلملاو ابر لضفلاو ديب

 ديب ادي لثمب التم بهذلاب بهذلا : کو هنع هبو. اير

 mm ا نو م مس چ یہ د



 علان تهإلا

il 
 | . ابر لضفلاو

 | اثدح لاق هبو : ( نوأالتلاو سماخلا ثيدحلا )

 | ديعس يبأ نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ
 f هللا لوسر لاق : الاق امهنع هللا يضر ةريره يبأو

 | . هيخأ موس ىلع لجرلا ماتسي ال : كب
 ٘ اتدح لاق هبو : ( نوالثلاو سداسلا ثسيدحلا )

 | ل هللا لوسر نأ هه رباج نع ريبزلا يبأ نع ةفينح وبأ
 طرتشي نأ الإ عئابلل هلامف لام هلو ادبع عاب نم : لاق

 . عاتبملا

 | اشدح لاق هبو : ( نوئالثلاو عباسلا ثيدحلا )

 | يراصنألا هللا دبع نب رباج نع ريبزلا يبأ نع ةفينح وبأ

 | عاب نم : ي هللا لوسر لاق : لاق هنأ امهنع هللا يضر

 | . عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل ةرمتلاف ةربؤم الخن

 | اضشدح لاق هبو : ( نواالتلاو نماتلا ثيدحلا )

 || نع ةمرخم نب روسملا نع ميركلا دبع نع ةفينح وب

 هب كلام نب دعس ىلع ضرع لاق هنأ ه4 جيدخ نب عفار
 كنكلو ينيطعت ام رثكأ هب تيطعأ دق ينإ امأ هذخ لاقف اتيب |

 | راجلا : لوقي ةي هللا لوسر تعمس ينإ هب قحأ

 اشدح لاق هبو : ( نوثالثلاو عساتلا ثيدحلا )

 f يردخلا ديعس يبأ نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ
6 - 



 ميا ټمإلا ۹

 ةا ا رخا رجا نم ھا لر لاف ٠ لک
 . هرجأ

 نع ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( نوعبرألا ثيدحلا )

 ا داهلا نب دادش نب هللا ددع نع مكحلا

 تام ت اهاغ تقع ( اأ نعو اهتغ للا يضر ) ةزمح

 قتعملا ةنبا يي هللا لوسر ىطعأف هتنبا كرتو قتعملا

 . فصنلا ةزمح ةنبا ىطعأو فصنلا

 اثدح لاق هبو : ( نوعبرألاو يداحلا ثيدحلا )

 هللا يضر ةشئاع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ

 لاقف اهقتعتف ةريرب يرتشت نأ تدارأ اهنأ اهنع
 تركذف . اهءالو انل يطرتشت نأ الإ اهعيبن ال : اهيلاوم

 قتعا نمل ءالولا : لاققف ي هللا لوسرل ةشئاع كلذ

 ينب لآل يلوم جوز اهلو اهتقتعأف ةشئاع اهترتشاف

 قرفف اهسفن تراتخاف 4 هللا لوسر اهريخف ( لاله )

 هوعيبي نأ اهلهأ يبأف : اهقتعتف هلوق دعب هنع هبو . امهنيب
 : لاف يي يبنلل ةشئاع كلذ تركذف اهؤالو مهلو الإ

 لاق هبو) . قتعأ نمل ءالولا امنإف كلذ كعنمي ال

 ينعي مهنا ملعلا لهأ دنع كلذ يف ليوأتلا : عاجش نبا

 زوجي ال هناب اوربخا ادإو زوجي ال ايش اودارا نيعئابلا
 زوجي ال اولاق يذلا نإف لاق . كلذ كعنمي ال : يكي لاقف

 )١( ز) ةمامأ يه ( .



[a | 

 ج و ا غ عار ف ال رو
 ىطعأ نمل ءالولا نإ . ةنسلا عيب ىلع اوعييي نأ ىلإ
 . ( نمل

 انثدح لاق هبو : ( نوعبرألاو يناثلا ثيدحلا )

 دعس نع هيبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع ةفينح وأ
 و هللا لوسر ىلع لخد : لاق هنأ ةف صاقو يبأ نبا

 يصوأ نأ ديرأ : هللا لوسر اي تلقف ضرم يف يندوعي

 فصنب يصوأف : تلق . ال : لاق ؟ هلك يلامب يصوأفأ

 : لاق . يلام ثلثب يصوأف تلق . ال : لاق ؟ يلام

 . سانلا نوففكتي كلهأ عدت ال ‹ ريثك ثلثلاو « ثلثلاب

 انثدح لاق هبو : ( نوعبرألاو ثلاثلا ثيدحلا )

 : لاق ي يبنلا نأ امهنع هللا يضر ةرير يبأو

 ىلع ةأرملا جوزت الو هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخي ال

 . اهتلاخ ىلع الو اهت

 اثدح لاق هبو : ( نوعبرألاو عبارلا ثيدحلا )

 نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع ةفين وب

 انك امو ءاسنلا ةعتم نع ربيخ موي ىهن لي هللا لوسر

 انثدح لاق هبو : ( نوعبرألاو سماخلا ثيدحلا )

 دوعسم نب هللا دبع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ

 باحصأل ةصخر تناك اهنإ : ءاسنلا ةعتم يف لاق هنأ هه
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 علان مإلا |

 ةبوزعلا اهيف هيلإ اوكش مهل ةازغ يف مايأ ةثالث ل دمحم
 . ثاريملاو قادصلاو حاكنلا ةيآ اهخسن مث

 انثدح لاق هبو : ( نوعبرألاو سداسلا ثيدحلا )

 : لاق هنأ بفك رذ يبأ نع جرعألا ديمح نع ةفينح وبأ

 . نهزاجعأ يف ءاسنلا نايتإ نع ييي هللا لوسر يهن

 انثدح لاق هبو : ( نوعبرألاو عباسلا ثسيدحلا )

 دوعسم نب هللا دبع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ
 نإ نمحرلا دبع ابأ اي تلاقف هتتأ ةأرما نأ هنع هللا يضر

 . اقادص يل ضرفي ملو يب لخدي ملو ينع تام يجوز
 مئارهش اهددري تئکمف هب اهبیجي ام هللا دبع ردي ملف

 دهتجأسو ائيش كلذ يف هلل لوسر نم تعمسام : لاق

 مث ييأر لبق نمف ئطخأ نإو هللا نمف تبصأ نإف ييأرب

 سكو ال اهئاسن نم اهلثم قادص اهل نأ ىرأ : لاق
 ضعب لاقف ةدعلا اهيلعو ثاريملا اهل نإو ططش الو

 هللا لوسر ءاضقب اهيف تيضق دقل هب فلحي يدلاو : موقلا

 هللا دبع حرفف : لاق . ةيعجشألا قشاو تنب عورب يف
 ل هللا لوسر ةقفاومب ملسأ ذنم اهم حرف ام ةحرف

e 
 انثدح لاق هبو : ( نوعبرألاو نماتلا ثيدحلا )

 هللا يضر ةشئاع نع ميهاريإ نع دامح نع ةفينح وبأ

 : ك دم ف ا دا نر اهر ا
 ةفينح وبأ اثدح هبو : ( نوعبرألاو عساتلا ثيدحلا )

 نع يفنحلا دجام يبأ نع يميمتلا ثراحلا نب ىيحي نع



 يانتمإا “1

a a 

E FERE DE 

 | ق چ هترمت عطقف طوسب

N OPER 
 اب اي لجرلا لاقف هليبس ىلخ ةدلج نينامت لمك اذإ ىتح

 | ريغ دلو نم يلامو يخأ نبال هنإ هللاو امأ نمحرلا دبع

 | هبدأ تنسحأ ام تنك ميتيلا ىلاو معلا سئب هللا دبع لاقف

 ع ا ا رك ةع ترم الو رح |
 | لئ يبنلا هب يتأ قراسل مالسإلا يف ميقأ دح لوأ نإ : لاقف

 املف . هوعطقاف هب اوقلطنا : لاق ةنيبلا هيلع تماق نأ املف

 | .امنأك وي هللا لوسر هجو ىلإ رظن عطقيل هب قلطنا
 | هللا لوسر اي : هئاسلج ضعب هل لاقف دامرلا هيف (' يفسأ

 | يلامو : يي هللا لوسر لاقف . كيلع دتشا اذه نأكل

 || ملسملا مكيخأ ىلع ناطيشلا ناوعأ اونوكت نأ ىلع دتشي ال
 | اذه ناك الفأ : لاق هللا لوسر اي هليبس تيلخ ولف : اولاق

 إإ دح هيلإ يهتنا اذإ مامإلا نإف هب ينوتأت نأ لبق

 | هللا رفغي نأ نوبحت الأ اوحفصيلو اوفعيلو ) ةيآلا

 | .( ميحر روفغ هللاو مكل

| | 
 لوهجملا ةغيص ىلع انهو هرذ ينعمب دامرلا حيرلا يفسأ يفس ( ) ١

 ا ج 0



 ابا .

 نع ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( نوسمخلا ثيدحلا )

 نأ فط هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع دئرم نب ةمقلع
 دق رخآلا نإ هل لاقف كلام نب زعام هاتأ ةي هللا لوسر

 رخآلا نإ هل لاقف ةيناثلا هاأ مث هدرف دحلا هيلع مقأف ىنز

 ىنز دق رخآلا نإ هل لاقف ةثلاثلا ىتأ مث هدرف ىنز دق

 لأسف . ىنز دق رخآلا نإ هل لاقف ةعبارلا هاتأ مث هدرف

 : اولاقف ؟ ائیش هلقع نم نوركنت له : لاقف هموق هيي يبن

 هب اوقلطناف . هومجراف هب اوقلطنا : يبي يبنلا لاققف . ال

 ناكم ىلإ برهف لتقلا هيلع ًأطبأف ةراجحلاب ةعاس مجأرف

 ةراجحلاب هوخضرف نوملسملا هاتأف هيف ماقف ةراجحلا ريتك

 مث . هومتکرتو هلیبس متیلخ الهف ی لاقف . هولتق یتح

 . هسفن كلهأو زعام كله : لئاق لاقف هيف سانلا فلتخا

 : لاقف بب يبنلا كلذ غلبف ةبوت نوكي نأ وجرن : لئاق لاقو
 عمس املف مهنم تلبق سانلا نم مائف اهبات ول ةبوت بات دقل

 عنصن ام : ي يبنلل اولاقو هيف اوعمط هباحصأ كلذ

 مکاتومب نوعنصت ام هب اوعنصاف اوقلطنا : لاقف ؟ هدسجب

 قلطناف هل نفدلاو هيلع ةالصلاو نفكلاو هل لسغلا نم

 وقد و ةع ااف ةناخشا

 انثدح لاق هبو : ( نوسمخلاو يداحلا ثيدحلا )

 . ( ز) حلجأ وه ةيجح وبأو « ةيلعك ( ) ١
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 عاتهإلا

 هب متريغ ام نسحأ نإ : لاق هنأ هلي يبنلا نع هل رذ
 .:مثكلا و ءانحلا رعشلا

 اثدح لاق هبو : ( نوسمخلاو يناثلا ثيدحلا )

 نع ةديرب نب هللا دبع نع دثرم نب ةمقلع نع ةفينح وبأ

 ةيرس وأ اشيج ثعب اذإ ناك ل ثلا لوسر نأ هه هيبأ

 نمب هاصوأو هسفن ةصاخ يف هللا ىوقتب مهبحاص ىسصوأ

 يوا ر او غا عده ل د رك الا نما

E EE aa 

 متيقل اذإو اريبك اخيش الو اديلو اولتقت الو اولمت الو

 اوملسأ نإف مالسإلا ىلإ مهوعداف نيكرشملا نم مكودع
 بارعأك مهنأ مهوملعأف الإو مهنع اوفكو مهنم اولبقاف

 نيملسملا ىلع يرجي يذلا هللا مكح مهيلع يرجي نيملسملا

 كلذ اوبأ نإف بيصن ةمينغلا يف الو ءيفلا يف مهل سيلو

 اوفكو مهنم اولبقاف اولعف نإف ةيزجلا اودؤي نأ ىلإ مهوعداف

 مهولزنت نأ مكودارأف ةنيدم وأ ةيرق مترصاح اذإو مهنع
 مكنإف لک هللا مكح ىلع مهولزنت الف ل هللا مكح ىلع

 مث مکمکح یلع مھولزنا نکلو مھیف ہللا مکح ام نوردت ال

 هللا ةمذ مهوطعت نأ مكودارأ نإو متيأر ام مهيف اومكحا

 هلوسر ةمذ الو هللا ةمذ مهوطعت الف هلوسر ةمذو ك

 مكممذ اورفخت نأ مكنإف مكئابآ ممذو مكممذ مهوطعأ نكلو

 . رسيأ مكئابآ ممذو
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 مک سبإا تو
 اقدح لاسق هيو : ( نوسمخلاو ثلاثلا ثيدخلا )

EE I I RE | 
 . نيمي ةرافك هترافكو كب هللا ةيصعم

 # اثدح لاق هبو : ( نوتسمخلاو عبارلا ثيدحلا )

 نع ةديرب نب هللا دبع نع دثرم نب ةمقلع نع ةفينح وبأ

 f موحل نع مكتيهن ينإ : يي هللا لوسر لاق : لاق هل هيبأ
 f مكل ادبام اوكسماف مايأ ةثالث قوف اوكسمت نأ يحاضألا

 / . مكريقف ىلع مكرسوم عسويل مكتيهن امنإف اودوزتو

 f هنأ ي متاح نب يدع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ
 | كردت نأ لبق بلكلا هلتقي ديصلا نع ك هللا لوسر لأس

 هللا ىمسو املاع ناك نإ هلكأي نأ ييي يبنلا هرمأف هتاكز

 ا اثدح لاق هبو : ( نوسمخلاو سداسلا ثيدحلا )

 | ةبلعثت يبأ نع ةبالق يبأ نع ةداتق نع ةفينح وبأ

 نم بان يذ لك نع ىهن هنأ ب يبنلا نع هيف ينشخلا

 | انندح لاق هبو : ( نوسمخلاو عباسلا ثيدحلا )

 ٠ ةيابع نع قورسم نب ديعس نع ةفينح وبأ

 | املف هوبلطف دن ةقدصلا ليإ نم اريعب نأ بلط ةعافر نبا

 | هلتقف هلتقم باصأف مهسب لجر هامر هوذخأي نأ مهايعأ

 ا
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 حان تهإلا

 | دباوأك دباوأ اهل نإ : لاقف هلكأ نع يب يبنلا اولأسف

 مت اذهب متعنص امك اوعنصاف اهنم متيشخ اذاف شحولا

 8اک
 انثدح لاق هبو : ( نوسمخلاو نماثلا ثيدحلا )

 نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع ةفينح وإ

 | . ربيخ ماع ةيلهألا رمحلا موحل نع ىهن بيَ يبنلا

 إً الح لاق هبو : ( نوسمخلاو عساتلا ثيدحلا )

 | رمع نع هيكتوحلا نبا نع ةحلط نب ىسوم نع ةفينح وبأ

| 
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 مكتثدحل هنم صقنأ وأ اًئيش ديزأ نأ فوختأ ينأ الول

 ىلإ لسرأف ثيدحلا دهش نم ضعب ىلإ لسرم ينكلو

 لاقف ثدحي نأ هرمأف امهنع هللا یضر رساي نب رامع

 ةيوشم ابنرأ بب يبنلا ىلإ يبارعأ ىدهأ : هل رامع
 . اهلكأب يك يبنلا هرمأف

 نع ةفينح وبأ انثدح لاق هبو : ( نوتسلا ثيدحلا )

 اهل يدهأ هنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ميهاريإ نع دامح

 ترمأف لئاس ءاجف هلكأ نع اهاهنف لب يبنلا تلأسف بض

a aad 

 يلع فيفعلا اهاقتنا يتلا نوتسلا ثيداحألا تمهتنا

 تلقن دايز نب نسحلا دنسم نم يبيلاودلا نسحملا دبع نبا

 نسحلا مامإلا تايورمل جذامنك نوكتل هطخ نم اهعيمج

 تيدحلا ةياور نم نيرثكملا نم دعي يذلا يؤلؤللا دايز نبا

 مهمولعب انعفنو عيمجلا نعو 4 ةفينح يبأ باحصأ نيب

E N E oa E 

 مم ےس ر م س س ب



 ف

 دايز نب نسحلا دنسم يف ملعلا لهأ ديناسأ

 ( هتياور يف يبيلاودلا ىلإ اندنسو )

 سرهفلا يف نولوط نب نيدلا سمش ظفاحلا لوقي
 لامجلا دمحم نب دمحم رونلا دنسملا اذهب انربخأ طسوألا

 يفنحلا دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأ نع هيلع يتءارقب

 نع يسابعلا دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ نع اعامس

 لئاضفلا يبأ نع يدادغبلا دمحم نب ةرديح نسحلا يبأ

 دمحم ديؤملا يبأ نع نع غابصلا نب هللا دبع نب حلاص

 ديناسملا عماج يف هدنسب يمزراوخلا يبرعلا دومحم نإ

 فورعملا يوغبلا ميهاريإ نب دمحم نسحلا يبأ ىلإ

 نسحلا نع يجلثلا عاجش نب دمحم نع شيبح نبباب

 يبأ نب دمحم ركب وبأ انربخأو لاق ( ح ) دايز نإ

 هللا دبع نب دمحم ركب يبأ نع قيرز نب رمع نب ركب
 يغ ع ا لا دا لا رضا نح ا

 يكملا دمحم تنب ةيلامك لامك مأو يرصملا رجح نبا

 دبع نب 'ادمحم نع يبهذلا نب ةريره يبأ نع مهتتالت
 لاقو ( ح ) . قباسلا لصفلا يف دنسلاب يبيلاودلا نسحملا

 دمحم نب ميهاربإ ءافولا وبأ ايلاع هب انأبنأو قيرز نبا

 . ( ز) ه ۷۲۸ ةنس يفوت . ةنماكلا رردلا يف هل مجرتم ( ) ١



 الإمتقiننااللع

 أ نب حالصلا نع يراخبلا حراش يمجعلا طبس يبلحلا

 نع يزوجلا نبا نع يراخبلا نب رخفلا نع رمع

 هللا دبع مساسقلا يبأ نع يدنقرمسلا دمحأ نب ليعامسإ

 نع همح نب نمحرلا دبع نع لالخلا نسحلا نإ

 فسوي نب دمحم ظفاحلا لوققيو . هدنسب شيبح نبا

 نامجلا دوقع يف ىربكلا ةيماشلا ةريسلا فلؤم يحلاصلا

 رمع ةاضقلا خيش هب انأبنأ : نامعنلا ةفينح يبأ بقانم يف

 نع نيدلا رصان نب نيدلا سمش ظفاحلا نع يفريصلا نبا

 ةبيجع نع لامكلا تنب بنيز نع يبهذلا نب ةريره يبأ

 يبأ نع يفقثلا نسحلا نب دوعسم نع ىرادقبلا دمحم تنب

 نمحرلا دبع نسحلا يبأ نع للاب يدتهملا نب نيسحلا

 ميهاريإ نب دمحم نع ةمح نب دمحأ نب رمع نبإ

 نسحلا نع عاجش نب دمحم نع يوغبلا شيبح نبا

 اتا م لالا قارا ج ) کا کروا

 نع يريسيلا تنب ةمطاف نع يطويسلا لالجلا هخيش نع

 يبيلاودلا نسحملا دبع نب دمحم نع يبهذلا نب ةريره يبأ

 . قباسلا لصفلا يف هدنسب
 بويأ خيشلا دنسملا لاقو . باتكلا يف رخأ ديناسأ هلو

 يناتاملا مجنلا نع بدحألا نبا هب انآبنأ : هتبث يف يتولخلا

 نع نيدلا رصان نبا نع قيرز نب ءاقبلا يبأ نع

 نسحملا دبع نب دمحم نع يبهذلا نب ةريره يبأ
 باتكلا يف رخاأ دنس هلو قباسلا دنسلاب يبيلاودلا



 ناب اا

 يف يمزراوخلا دومحم نب دمحم ديؤملا وبأ لوقيو
 نسحلا هاور يذلا دنسملا امأو . ديناسملا عممج

 دقف ةفينح يبأ نع ةفينح يبأ بحاص يؤلؤللا ةا ر لا

 فسوي نيدلا ىيحم ةعبرألا خياشملا هب ينربخأ

 ملاس نب دومحم نب ميهاربإو هيلع يتءارقب يزوجلا نبا

 ءاقب نب يلع نب دمحمو لئاضفلا يبأ نب زعألا رصن وبأو

 يزوجلا نبا جرفلا وبأ انربخأ اعيمج اولاق انذا نورخآو

 يا ع قادرا خا ن لغام مساقلا يبأ نع

 يبا نيغ لالخلا دمحم نب نسجلا نن هللا هغ مناقل

 نع شيبح نبا نع دمحأ نب رمع نب نمحرلا دبع نسحلا

 عيمجلا نع ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا نع عاجش نبا
 رصح يف مرصنملا نرقلا دنسم يدنسلا دباع دمحم لاقو . _

 فسوي نع هيورآ . كاع تخم ناسا مد رال

 نب ىيحي هلاخ نع لدهألا دمحم نب دمحأ نع يجاجزملا

 همع نع لدهألا حاطبلا يلع ركب يبأ نع لدهألا رمع

 نبا رهاطلا نع لدهألا حاطبلا دمحم نب فسوي

 سمشلا نع عبيدلا نبا ظفاحلا نع لدهألا نيسحلا

 يرمدتلا دمحأ نب دمحم هللا دبع ىبأ نع ظفاحلا يواخسلا

 نع فيطللا دبع بيجنلا نع ىموديملا ردصلا نع ةباتك

 تلا نع اا را اه نو هه يلا نا

 لهأل عماجلا برعملا برطملا يف ليلخ نب رداقلا دبع

 ىوح امو. يواخسلا ىلإ هديناسأب برغملاو قرشملا



 علان تټمإلا ۱ |

 | نسحلا اهاور يتلا ثيداحألا نع ةرابع دنسملا اذه

 . ةفينح يبأ نع ( درجملا ) هباتك يف دايز نبا

 يمتهيبلا نيسحلا نب ليعامسإ مساقلا يبأل لماشلا عجار )

 | دقو . ( دايز نب نسحلا باتك لئاسم يف لمألا ةنازخو

 | نسحلا هفلؤم نم ( درجملا ) يجلتلا نب دمحم عمس

 د ارا عاجش نبا نم هعمسو دايز نبا

 | ثيداحأ درفأ يذلا وهو يوغبلا شيبح نب ميهاربإ نبا

 بسنو هنيودتب همايقل هيلإ دنسملا بسنف نيودتلاب درجملا

 صن امك هب عامسلا لاصتال دايز نب نسحلا ىلإ ًاضيأ
 | ٠٠ ناشلا اذه ةا ل اک

 نسحلا دنسم يورأو : يرثوكلا دهاز دمحم خيش لاق

 هللا دبع نب نسحلا انخيش نع ةزاجإ هلظ دايز نبا

 مامإ دعسأ دمحم نع ريغصلا مزاح دمحأ نع ينومطسقلا

 يبا نع ىنينيجلا حلاص نع يلعبلا هللا ةبه دمحم نع هدا ز

 دمحأ نب بويأ نع يلبنحلا يقابلا دبع نبا بهاوملا

 هدنسب يبيلاودلا نبا ىلإ هتبث يف هديناسأب يتولخلا

 ةياورب طسوألا سرهفلا يف نولوط نبا ديناسأبو

 هيورأو نولوط نبا نع بدحألا نب ميهاربإ نع يتولخلا

 هيبأ نع ينينيجلا نب ميهاربإ نب حلاص ىلإ يدنسب اضيأ

 نع يتوناحلا رمع نب دمحم نع يلمرلا نيدلا ريخ نع

 نبا قيرط نم هديناسأب ظفاحلا يحلاصلا فسوي نب دمحم

 ةزاجإ هيورأو ( ح ) نامجلا دوقع يف هريغو يسييلاودلا

| 



 عسا دو

 نع يرتولا نع يئالعلا يونوقلا رهاط دمحأ نع اضيأ
 يف هدنسب يدنسلا دباع دمحم نع يولهدلا ينغلا دبع

 | نميلا ثدحم نع اضيأ ةزاجإ هيورأو ( ح ) دراشلا رصح

 | ةبتاكم هللا همحر رمعملا يرمعلا يلع نب نيسحلا ربكألا

 | مخا نن خلا نغب ىغاسلا كجم ب سخا نخ

 | ياا اعاعا نرد نا ةا دخ نف ارا
 هداز كدك ليلخ نب رداقلا دبع ثدحملا نع يناعنصلا

 لاس يااا اجلا برسا برظمقا يف ةا
 دمحم نع اضيأ ةزاجإ هیورأو ( ح ) . برغملاو قرشملا

 | . افولا نسح يف هدنسب يرهاظلا حلاف نع يدمألا حلاص

 ؟! نب نسحلا مامإلا دنسم يف ديناسألا درس نم ردقلا اذه يفو

EN Aas 
 | هيقفلا كلذ ىلع سانلا ةنسلأ لواطت مغر تاقبطلا عيمج يف

 ةجح ريغ نم هباحصأو ةفينح يبأ يف مهتداعك ميظعلا

 | . نيعمجأ مهباحصأو ةمئألا رئاس نعو مهنع هللا يضر

 | ملعلا يف مهلزانمب لهج نع مهيف ملكت نم حماسو
 تبخ نع مهيف نعط نم بقاعو نيدلل ةمدخلاو صالخإلاو

 نف ر
 نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 فلعل تر ك دفخلاو
N ¥ ¥ 
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 نسحلا ىلع ءانثلا يف ملعلا لهأ هلاق ام نايب قبس

 ةمامإلاو ثيدحلا يف ةياورلا ةعسو عرولاو ملعلاب دايز نبا

 بناجلا نيلو لالخلا مركو سفنلا ولعو ةظقيلاو هقفلا يف
 ماوعلا يبأ نبا هاور اميفو . ةنسلاب ماصتعالاو ءاخسلاو

 ؟ مالكلا يف رظن رفز ناكأ رفز نع دايز نب نسحلا لئس
 اورظن مهنأ انباحصأل لوقت كفخسأ ام هللا ناحبس : لاقف

 مالكلا يف رظن لاقي امنإ هقفلاو ملعلا تويب مهو مالكلا يف

 . هل لقع ال نميف

 اوملكتي نأ نم شتاب و ك هللا دودحب ملعأ اوناک ءال وهو

 هقفلا ريغ مهمهي ناكامو . ينعت يذلا مالكلا يف

 . مهمدقت نمب ءادتقالاو

 لجر هلأس هنأ رفز نع اضيأ دايز نب نسحلا ركذو

 ؟ وه قولخمأ : لجرلا هل لاقف . هللا مالك نآرقلا : هل لاقف

 ١ وجرأ اهيف انأ ةلأسم يف ركف كلغش ول : رفز هل لاقف

 تركفت يذلا اذه نع كلذ كلغشل اهملعب هللا ينعفني

 ك هل ملس . كرضي كش الب هيف تركف يذلاو هيف

 ناکو . فلكت الام كسفن فلكت الو . كنم هب يضرام

 ىلع ديزي الو . هللا مالك نآرقلا : لوقي اضيأ فسوي وبأ
 ارفك لب ةعيظف ةعدب كلذ نودعي سانأ ناكو . ائيش كلذ



 عات قهإا 3

 يف هابتشا ال ةنسلاو باتكلا فقو ام دنع فوقو اذه نأ لب

 فسؤملاو . قلخلاب ماق ام ثودح يف الو للاب ماق ام مدق

 فالخلا عضوم يف هدنع قيقحت ال نم عارسإ ةلأسملا يف

 كلذ لثمو . لئاقلا دارم ملعي نأ لبق عيدبتلاو رافكإلا ىلإ

 قلخب لوقلا ةنتفو . كش ريغ نم هلئاق ىلإ دتري عينشتلا

 فزع ال ايق زوهذلا ىذم ةمألا ن ا رخأاتت تحتنأ نآرقلا

 اهتاملظ تبكارت ةبيصم تناكف هيف فالخلا هوجو مهبلغأ

 نم ةفلؤملا حرجلا بتك تألتماو . روصعلا يلاوت ىلع

 ىأ ) تلق كلذلو اهتحت لئاط ال حورجب رصعلا كلذ ةلقن

 ةمئألا طورش ىلع تقلع اميف ( دهاز خيشلا لاق

 مامإلا ةنحم دعب ةلأسملا ريس ىلع فرشأ نمو . يمزاحلل

 لئاسم يف ددشتلا نم ةاورلا ضرتعا ام غلبم ىري دمحأ

 نوكي ايقيقح هدع ريدقت ىلعو . ًأيظفل اهيف فالخلا نوكي

 مهتيلف . حيحصلا ناهربلا رظن يف امتح مهبناج يف زمغملا

 نم هنونسحي امب اولغتشاو مهينعي ال اميف اولخادتي مل

 حورجب حرجلا بتك تألتما امل كلذ اولعف ولو ةياورلا

 وأ ةنوعلملا ةفقاولا نم نالف مهلوقك اهتحت لئاط ال

 وأ هانيفنف هللا نع دحلا يفني ناك وأ ةلاضلا ةيظفللا نم

 ريغ يف يمهج وأ لاض ئجرمف ناميإلا يف ينثتسي ال
 نإ لوقي ال ناك وأ امهوحنو دولخلا راكنإو ربجلا ةلأسم

 ةقدنزلاو ةفسلفلا ىلإ بسني وأ هانكرتف لمعو لوق ناميإلا

 كلذ وحنو يأرلا يف رظني وأ مالكلا يف رظنلا درجمل
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f رلغ كلذ يف ةفلؤملا بتكلا نم ريك يقو « ليدعت او 

 هركذ امم ولغلا اذه ًاشنم رهظيو . غلاب فارسإو

 ٠ ص ظفللا يف فالتخالا ) يف ةبيتق نبا ٠١ ( ولخي الو |

 نع دعبلا نم لاجرلا يف دمحأ مامإلا ةنحم دعب فلأ باتك |

 اور ولا روحل لف ےک ق ل اک وا

 نيب لصافلا يف ىئزمرهمازلا: لاق : ناعم تكلا ك |

 امل ضرتعی نأ درجملا يوارلل سيلو ) : يعاولاو يوارلا |
 هل رذعاو هب یلوا هینعی ال ام هکرت ناف هل لمکی ال |

 نب برح ناكف ( ملع يذ لك كلذكو إسماعيل 

 أ قاحسإ نع لئاسملا بحاص ينامركلا ) يناجريسلا
 ا ار ك رص خالا لغ ر عالاب فف ه دأو
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 | ركذيو مالكلا يطاعتي نمم ناسارخ ءانبأ نم ةبتكلا ضعب
 اباتك ثيدحلا ةاور بلث يف فنصف مدقتلاو هيف ةسايرلاب
 باتك نمو ينيدملا نباو نيعم نب ىيحي مالك هيف طقلي

 يراخبلاو ةمتيخ يبأ نبا خيراتو يسيباركلل سيلدتلا

 | نيمسلاب ثغلا طلخ ملعلا خويش نم ةعامج ىلع هب عنش ام
 نينظلاب قوتوملاو .

 نم كسمأل مهفلاب ةياورلا عم اديؤم برح ناك ولو

 نکمأف اهالوأ كرت هنكلو . هناسل نم جرخي ام أردو هنانع

 انلعجي الو ملعلاب انعفني نأ هللا لأسنو . اهامر نم ةراقلا



Fa. ياتمإا eg 

 بيرق فيطل عساو هنإ هب ءايقشألاو هرافسأ ةلمح نم

 ( دهاز خيشلا ركذ ىأ ) بينأتلا يف تركذ دقو . بيجم

 فئاوط تضم دقو : مهعابتأو هقفلا ةمئأ ركذ دنع ( ) ٤

 يف درلاو ذخألاب نيفتكم ةمئألا ءالؤه لالجإ ىلع ةمألا

 امك ‹ ةفئاط لك ةلدأ نيب ةنزاوملاو لئاسملا ىلع جاجتحالا

 قلخب لوقلا ةنتف تثدح نأ ىلإ « ملعلا ةنامأ هب يضقت

 ةياور نيب ناكو ٠ يسابعلا نومأملا دهع يف نآرقلا

 اكا طاها ا وشراب لو رظلا ارق ىنا حلا

 اهلهجي ال ةيهقف ةلأسم نع مهدحأ لئس اذإف « ةلدألا نم

 دبأ راع ةمصو نوكي امب اهنع بيجي نيهقفتملا راغص

 هناحبس هللا يف مهخويش نم ردصت تاتلف تناكو . نيدبآلا

 ىأرف « دحاو نآ يف لقعلاو عرشلا هذباډ امم هتافصو

 نم اهاري ناك ةلأسم يف ةاورلاو نيثدحملا ناحتما نومأملا

 نووريو نوري اميف يورتلا فقوم فقويل لئاسملا ىلجأ

 قلخب لوقلا ىلإ مهوعدي نآرقلا ةلأسم يف مهنحتمي ذخأف

 نم هراتخا اميف امولم كلذ ىلع مهدهطضيو نآرقلا

 ترمتساو ‹ هاخوت اميف قفوم ريغ « مهرابتخا يف ةليسولا

 ‹ يسابعلا لكوتملا دهع ىلإ نومأملا دهع نم ةنتفلا هذه

 نم مهنمف ‹ ةدملا هده لوط قاهرإلا فونص ةاورلا يقلو

 عروت نم مهنمو « ىنعملا لقعي نأ ريغ نم امغرم باجأ

 موقلا عازن ناكو « فلسلا هيف صخي مل اميف ضوخلا نم

 ‹ ةرباكم نوكت همدق ىوعدو ‹ يديألاب اميف رهاظلا بسحب

 ا س ی فی فی مننا تنم نف مل اا ل امن ا م س ا ي ےہ تین س ی م ںیم ن ا <

| 
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 .f - لان تمإا س |

 | ةيتادلا تافص يقاب مدق همدق يف كاش اله ىلا

[Êميدق هناحبس هللا ملع يف هدوجو رابتعاب نآرقلا نأ نيبو  › | 

 f عازنلا لحم لقعت نع نيديعب اوناك ةاورلا ءامهد نكلو |

 | ةظنو يناعملا ىلع صولا لهأ نيب رب ناکو « هرسیرحتو

 | يف نيرخآلا ماهفأ ىلع نيلوعم ريغ « هنووريام

 | ماهفأ ةقفاوم مدع دنع ةنسلا ةذبانمب مهنومري ٠ صوصنلا

 f ةياورلا نم نيرثكملا ءالؤه يفو < مهسفنأ مهماهفأل ءالؤه

 | تيأر اذإ تنك : ةبعش لوقي ةياردلاو هقفتلاب مامتها نودب

 | مويلا ترصف . هب حرفأ ءيجي ثيدحلا لهأ نم و

 لوقيو . مهنم ادحاو ىرأ نأ ىلإ ضغبأ ءيش سيل

 رمع مكايإو انكردأ ول نيع ةنخس متنأ : ةينيع نإ

 بلط سيل : يروثلا لوقيو . ابرض انعجوأل باطخلا نبا

 | E د ر ا
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 نيقيرفلا نيب قاقشلا يف داز اممو . امهريغو يزمرهمارلل
 قلخ ةلأسم يف مهناحتمال ةهربلا كلت يف ةاضق بادتنا
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١ 5 agg عياأاأانتمإلا | 

 ةفينح يبأ يأر نوري اوناك ةاضقلا ءالؤه بلاغو . نآرقلا

 لئاسم يف ةلزتعملا ىلإ نوليميو . هقفلا يف هباحصأو

 ةر أ لكا ع ىف لا تكر ف ناتا

 نومأملا هأدب ام ديفي نأ ريغ نم . يعيبطلا هارجم لعفلا

 فاو تا لح رم ا

 ىلإ لكوتملا دهع يف داهطضالا بلقنا دقو . نيقيرفلا نيب

 رصبتلا ةلق مهيلع بلغي ةياورلا لهأ ناكو . هقباس سكع

 مهتجح تقاض املك هعيقولا يف نوعفدني . لئاسملا يف

aت  A A O 

 ةاضقلا ءالؤه ةمئأ ىلعو ( قحب ) ةاضقلا مهينحتمم ىلع

 ريغ نم ) لمج الو رمألا يف مهل ةقان ال نيذلا هقفلا يف

 ناسلو . ءايربألا مهتمئأو ةاضقلا نيب اوواس ىتح ( قح

 : لوقي هباحصأو ةفينح يبأ لاح
 مدنتملا ةبابس يننأكف مكدنع بقاعملا اأو ىنج يريغ

 هيف ةعيقولا مسجملا يمرادلا ديعس نب نامتع لاطأ دقو

 اه ف لا ا ردو ا و و

 وهو . يده ةلالض اهب بلقنيو ةءاذبلاب بسكت ةيضقلا نأ
RRد وک و ا  

 اذهو . اهنم نيملاعلا هلإ ءالؤه عم ملعلا لهأ لزني امم

 هومرف ةيوشحلا هباحصأو يمرادلا دنع رفتغي ال بنذ

 بلاثم هباحصأو هيف اونودو . دحاو رتو نع هباحصأو

 . ةملاظلا مهتبضغ مهيلإ اهتحوأ ةبكرم ديناسأب ةقلتخم
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 عللأننتمإلا

 . ةرخآلا يف هباحصأو ةفينح يبأ يديأب مهباقر اولعجف

 امك . اودارأ اذإ مهنم نوصتقيو . اوعاش اذإ مهنوحماسي

 ىه مهتحماسمو . مهفارتعاب ايندلا يف مهتيفقأ تناك

 ةعس نم هباحصأو ةفينح يبأ نع فرع امب ةريدجلا
 اونعط امنيح مهو نيدتعملا ةلهج وحن لالخلا مركو ردصلا
 . باوصلا ىلع مهو ًأطخلا ىلع هنأ نيناظ اونعط امنإ هيف

 هقفلا لهأ فالخب كلذ يف مهرذعي امبر مهلاح ملع نمو

 . دحأو مهداقتعاو ةيفنحلا داقتعا ن. فا ةلا ر

 كاسمتم لكلاو . ةبراقتم نيقيرفلا دنع هقفلا كرادمو

 يف ءالؤه دحأ اوزاج اذإف . صنلا دروم ريغ يف سايقلاب
 عانطصا يف لسرتساو . ةجحلاب ةجحلا عرق دح دقنلا
 ق ر ا ا
 يف يكبسلا نبا داجأ دقو . هدح دنع هفقوت عماقم ريغ هلثم
 يف فلاخملا نعط در نايب ( ۱۸۷ - ١ ) ىربكلا هتاقط

 نع ماقملا قيضي نكل هتنامأو هتمامإ تتبت نميف بهذملا
 ينغتسي ال عيدب قيقحت كانهف ءاش نم اهعجاريلف « كلذ لقن

 هتنامأو هقفلا يف هتمامإ ىلع دايز نب نسحلاف « ثحاب هنع

 ملف ةنتفلا كلت ةسبالم نم هتذمالت نم ريثك جني مل ملعلا يف

 املظ مهنم ةعينش نوعط نم هتذمالتو وه صلخي

 نبا نسحلا ىلع نعطلا يف دحلا زاج نممو . اناودعو
 : ءافعضلا يف لوقي ثيح يليقعلا رفعج وبأ دايز

E E N 



 علان تهمإلا 1

 نسحلا نع نيعم نب ىيحي تعمس نامثع نب دمحم

 ينندح . ثيدحلا فيعض ناك : لاقف يؤلؤللا دايز نبا

 دمحم نب دمحأ انثدح لاق يتمسلا ديمحلا دبع نبي دمحم

 دايز نب نسحلا نع نيعم نب ىيحي تلأس لاق يمرضحلا
 يرودلا فلخ نب مثيهلا انثدح . ءيشب سيل : لاقف يؤلؤللا

 . يؤلؤللا قتا : ىلعي يل لاق ناليغ نب دومحم اتثدح لاق |
 لاق ناليغ نب دومحم انثدح لاق رابألا يلع نب دمحأ انثدح

 ير ني ندخلا يف لوقت ام نوراه نب ديزيل تلق

 . ؟ وه ملسم وأ : لاق ؟ يؤلؤللا

 دمحا ينثدح بدؤملا باتع سا نب دمحم يشدح

 تعمس لاق ةيواعم نب متيه يثدح لاق ناطقلا نانس نبا

 ةفوكلاب كيرش دنع انك لوقي قرزألا قاحسإ نب دمحم

 دق هللا دبع ابأ اي لاقف ةئيهلا ثر يناسارخ لجر ءاجف

 لوقأ ام فرعي نم انه اهو ءيش يدنع سيلو يتقفن تينف

 نسحلا : لاق . كفرعي نم : لاقف هل قر اكيرش ناكف

 تفرع دقل : لاق « ةفينح يبأ نب ب دامحو يؤلؤللا دايز نبا

e 

 هبيتق اقدح يناجزوجلا هللا دبع نب لضفلا يشدح

 انيلع يلمي وهو كيرش دنع انك : لاق ءاجر نب ديعس نبا

 سلجملا رخآ يف دعقف يؤلؤللا دايز نب نسحلا ءاج اذإ

 طابنألا حير دجأ ينإ لاقف كيرش هب رصبف هسأر يطغو

 . بهدف دايز نب نسحلا ماقف لاق هوحن هرصب يمر مث
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 يلان تمإلا

 عفار نب دمحم اتثدح رابألا يلع نب دمحأ انتدح

 هسأر عفري يؤلؤللا دايز نب نسحلا ناك : لاق يروباسينلا

 ءاج دق سيلأ : لوقي هتعمسو لاق هلبق دجسيو مامإلا لبق

 رانلا يف هسأر هللا بوص ةردس عطق نم : ثيدحلا

 يف ثيدحلا ءاج امنإ : اولاق ؟ ةلخن عطق نإ متيأرأ

 رانلا يف هسأر هللا بوص ةلخن عطق نمف : لاق . ةردسلا

 تعمس لاق سابع انثدح یسیع نب دمحم انتدح . نیترم

 نب سيردإ انثدح . باذك دايز نب نسحلا : لوقي ىيحي
 : لاق ليعامسإ نب قاحسإ انثدح لاق ئرقملا ميركلا دبع

 فيك : لاقف . ةبدجم ةنسلا : هل ليقف عيكو دنع انك

 . ةفينح يبأ نب دامحو ضاق يؤلؤللا نسحلاو بدجت ال
 يذلا ةبيش يبأ نبا وه لوألا ربخلا يف نامثع نب دمحمف

 ءادعلا غلاب رابألا يلع نب دمحأو ‹ نوريثك هبذك

 ةياورلا لوبقم ريغ يداعملا بصعتملاو ٠ بيطخلا بينأت

 وهو « ملعلا لهأ دنع هبصعت سمي اميف ةداهشلا الو

 ‹ هيزنتلا لهأ يداعي ةيوشحلا نم ناك ثيح

 ناشو « ةهزنملا نع بيرغ فارحنا ناليغ نب دومحملو

 ىلع فوقولا نأ دقتعي نم نأ ىلع يكبسلا نبا تاقبط

 يف دري مل ءيش ةدايز ريغ نم ( هللا مالك نآرقلا ) نأ

 نع لءعاستي نأ هنم برغتسي ال . رفك هيلع ةنسلاو باتكلا
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 الإمتiأاأالع

 تبثي نل لوقلا اذه نأ ىلع دايز نب نسحلا مالسإ

 ب مهنأ بيرغلا نمو . دنسلا كلذب نوراه نب ديزي
 .N ةذسلل فلاخملا هلوقب نوجتحيو كيرش يف ارم انعط

 هللا هراتخا يذلا هبسنب ءرملا رييعتو باسنألا يف نعطلا

 نإو ناعطم ناسللا قلذ كيرشو . ةيلهاجلا لالخ نم هل

 . عفار نب دمحم نع رابألا هاور اميفو . اليلج اهيقف ناك
 . رارمتسالا ديفي ( ناك ) نأ كلذو ‹ هبذكي دهاش هعم

 فصلا جراخ عفار نب دمحم يقبي نأ دعبتسملا نمو

 ىلع دايز نب نسحلا قبس دهاشي ىتح ةدقعنم ةعامجلاو

 رابألا اذه وه نم فرعت كنأ ىلع . رارمتسالا هجو

 نيعم نب ىيحي بيذكت امأو . ةهزنملا يف نعطلل روجأملا
 وأ ءيش يف مهي نسحلا نوكي نأ ودعي الف هل هريغو

 هرابخإل بذاك مهاولاو ؟ الصأ مهي ال يذلا نمو . ءايشأ

 يبأل مهضعب بيذكت ليبق نم هبيذكت نوكيف عقاولا فالخب
 . ملعلا نيطاسأ نم هريغو ةفينح

 نفلا لهأ دنع بذكلا دمعت وه ددصلا اذه يف حراجلاو

 ضعب يف امهاو نوكي نأ ىلع ديزن الف هيلع للدي ملو

 دمعتي مامإلا اذه لثم نأ لوقن نأ ئرتجن الو هتاياور
 مكح ىلع لدي الف ةردسلا عطق امأو . ليلد ريغ نم بذكلا
 لوقلا امأو صنلا ةيفرحب نيكسمتملا دنع ةلخنلا عطق

 ترک نا یو رطل ع ق
 ربخلا نم كلد بيدكتب اهنع باوجلاو ةنسلا بادجإ ةفارخ

 ر ہی ام ننس ا ر ر ی ا وج ی ر فی چ س ہر نس دم ت ا روت



 حا ةەإلا

 يليقعلا اذهو . اهنع باوج ركذ ةداعإ ىلإ يعاد الف هسفن

 | يف لاجر ءامسأ درس دعب لاقو يليقعلا اذه هيف نعط نمع

 | لقع كلامف ) . لادتعالا نازيم يف ينيدملا نبا ةمجرت

 | نم دحاو لك نأ يردت ال كنأك ملكت نميف ىردتأ يليقع اي |
 ل عا ا وا ت ت و

 ىتح هضرع يف شهنلاو دايز نب نسحلا مد يف غ ولولا يف

 دايز نب نسحلل مجرت نأ دعب ريبكلا هخيرات يف يبهذلا لاق

 | يبهذلا لوقي اذكه . ( اهركذ يل يغبني ال ءايشأ بيطخلا
N م 1 . ٤ > | 

 f شهنلاو هلم مد يف غولولا نم هسفنب بيطخلا ايري مل نإو

 | ةياورلا يف ةعسو رظنلا يف ظح نم هل ام عم هضرع يف

 هناسل هب موقي امم اظح قزري مل يذلا يدع نبا فالخب

 | متسو بس ادإ هلئمف هريكفت قرط هب موققي امع الضف

 + نيذلا رظنلا لهأ ىلإ ةءاسإلا يف ناطيشلا عواطو

 | زيمي ال هنأل برغتسي ال المعو اداقتعا نيدلا نايك ظفح

 | نيدلا وه هيلع وه ام دعيو هدسافو طابنتسالا حيحص نيب |

 ( . لهج نع هديؤي نم ديؤيف حيجرلا داقتعالاو حيحملا (

 § نم لك ىلع ادمتعم قزنو قرخ نع هيداعي نم يداعيو

 ىلإ ادنتسم لب ‹ برغأو بذكلا يف لغوتو « بدو به

 | ضعب لدتعا نإو . اضيأ هسفن وه مهحرج نيحورجم

 يف ادنسم فلأو يواحطلا رفعج ىبأب هلاصتا دعب لادتعا
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 علا تمإلا

 لبقي ال هسفن يف لصأتملا لهجلا نكل ةفينح يبأ ثيداحأ

 هعدف . ديدج ءانب ىلإ هجاح يف هصخش لب حيحصلا ملعلا

 يفو . ديعولا موي يف هقرخ ءازج يقلي نأ ىلإ يذهي
 نسحلا ركد مسجملا ديعس نب نامثع يمرادلل دقنلا باتك

 امنیح عاجش نب دمحمو ٹايغ نب رشب فص يف دايز نبا

 ثيح هباحصأو ةفينح يبأ ىلع ةحماج تالزن لزني
 اا اا لا نأش وه امك مههيزنت هبجعي ال

 هسفن هباتكو ميسجتلا هداقتعا يف قح ىلع هلعجت ناسللا

 .. نيبملا لالضلاو غيزلا نم هيلع يوطني امع فشكي

 . لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكف

 ناذللا رجح نبا ناسلو بيطخلا خيرات عبط نأ دعبو
 لافغإ زوجي ال دايز نب نسحلا يف ةءاسإ لك ايوح

 لاق . لوقأف يبهذلا نمز ريغ نمز يف نحنو . هركذ ام
 يضاقلا انربخأ ) : ( ٠١ - ۷ ) هخيرات يف بيطخلا

 ملسم ويأ انربخأ يطساولا يلع نب دمحم ءالعلا وبأ

 انربخأ نارهم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 يلع ابأ تلأس : لاق يفسنلا فلخ نبا نمؤملا دبع

 يفوكلا يؤلؤللا دايز نب نسحلا نع دمحم نب حلاص
 الو انباحصأ دنع دومحم وه ال ءيشب سيل : لاقف

 ءوس ِءادب لاق (' همهتت ءيش يأب تلقف . مهدنع

 . ( ز) . ( مهتي ) عوبطملا بيطخلا خيرات يفو ‹ ناسللا يف اذكه ( ) ١

 ا ا یی دم نھ ا ت ر ا ا ر ا ر ی ن ب س م ن

- 

 ص ل سب جی

 س س ل ا رم ا ا و س س نس ر وس
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 حللأننتمإلا

 نم ملعت ام ىلع بيطخلاف . ( ءيشب ثيدحلا يف وه سيلو

 يطساولا ءالعلا وبأو . هربخ در ىلإ يدؤملا بصعتلا غلاب

 هل تيأر : ( ٩٦ - ۳ ) هسفن بیطخلا هنع لوقي هخیش

 حلصم وأ نيكسلاب كوكحم امإ دوسفم اهيف هعامس ءايشأ

 يف هربخ ناك اذإ الإ ) هدنع نمتؤم ريغ نوكيف . ملقلاب

 نمم سيل نمؤملا دبعو ( ةفينح يبأ باحصأ يف نعطلا

 سايقلا لهأ ىلع ناسللا ليوط ايرهاظ ناك هنأل هيف قدصي
 ءيذب ناک ثيدحلا يف هملع ةعس ىلع ةرزج حلاصو

 ئاز نمل: لئاقلا. هو. غا ا سا اسعاف اللا

J U CE RE n 

 . باذك : يروثلا نع هلأس نمل ةرم لاق دقو . رتتسيو

 ر

 هيكحيو ةقيقحلا ىلع هذخأي لجرلاف اذه كل لحيال )
 لثم نع يلثم لأسي نم كبجعأ امإ : لاقف . ( كنع

 امك يكحي ال وأ يكحي هنأ هيف ركفي يروثلا نايفس
 اذه هبا وج ديفيف ( ۳۲۷ ۰ ۲۲۹ - ٩ ) بیطخلا خیرات يف

 لزهلا نيب همالك عايضل ةمئألا يف هلوق لبقي ال نمم هنأ
 رمأب مهتناهتسا راهطألا ءايقتألا ءالؤه نم بجعلاو دجلاو
 عم هيف ةجحلا مايق روصتي ال اميف اذكه عينشلا فذقلا

 اذه هروصي امك نوكي نمو . ةفذقلا يف هللا مكحب مهملع

 فيكو ؟ ةناكملاو ةهاجولا كلت هل نوكت فيك ربخلا

 ينثي فيكو ؟ هنع ملعلا ذخأل ءاهقفلاو ظافحلا هلوح فتلب



 عاييبقفلا 1

 امك ؟ ريزغلا ملعلاو يقتلاو دهزلاو عرولاب ملعلا لهأ هيلع

 يف لوقي ثيح يبهذلا لتم ةياور يف يتأيسو لمكو قبس
 دبع نب دمحأ انثدح يعخنلا ساك نبا لاق . ريبكلا هخيرات

 دخلا نم اك سخا تارام ا ي اجلا لا

 رفوت عم ابناج لهسُأ الو هنم اذخأم برقأ الو دايز نب
 انربخأ ) : بيطخلا لاق مث . هعروو هدهزو هملعو ههقف

 اثدح سابعلا نب دمحم انثدح لالخلا دمحم نب نسحلا

 ىلع نب نسحلا نع يبأ ينثدح دواد يبأ نب ركب وبأ

 امالغ لبق يؤلؤللا دايز نبا نسحلا تيأر لاق يناولحلا
 امب ثدحي ناك زازخلا وه سابع نبا دمحم . ( دجاس وهو

 نمتأي فيكف هسفن بيطخلا ةياور يف هعامس هيلع سيل
 ظافحلا نم هبذك دواد يبأ نب ركب وبأو !؟ هلثم بيطخلا

 دوراجلا نباو مرخألاو ريرج نباو دعاص نباو هوبأ

 قلستلا ةفوجرأ قلتخم وهو هدنم نبا ىيحي نب دمحمو
 نكي مل يناولحلاو ( ٩ ص ) بينأتلا عجار ةفورعملا

 ىف امك هيف ملعلا ةلمح نم ريثك مالك ءاسو هاضري دمحأ

 اميف هتياور تلبق نإو بيطخلا خيرات نم ( ) ۷- ۳۴١

 .آ

 روصتي ال هنأل ربخلا قيفلتب دهشي ام هسفن ربخلا يفو دعب
 يأ نم اذه لثم ثدحي نأ روصعلا قسفأو دالبلا رجفأ يف

 يئارلا مث بناج لك نم توملا هيتأي نأ ريغ نم رجاف
 نم نييرابخإلا ةنسلأ ىلإ ربخلا ءاقلإب همد يف غلي فيك



 علان تمإلا

 ةداهشب ههجو هللا حرك يلع ىلع ءارتفالا ىلع ًارتجا ںمو
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 ةطلاخم نم بسن ام ماشلا يف هيلإ بسن يذلا بيطخلاو

 ةيرفلا هذه لثم ةياكح نع ىشاحتي ال فيك درُلا

 يرجآلا لغوت غلبم ملع نمو . دنسلا اذه لثمب ةفوشكملا

 بيطخلا مالك يف دايز نب نسحلا بيذكت دواد يبأ نع

 له . متاح يبا نبا لسف ‹« روث يبأ نع ةياور ىلع اليوعت

 هريغ لسو ؟ ثيدحلا يف هيلإ مكاحتي ثيحب روث وبأ ناك
 ةبلجب بهذم ىلإ بهذم نم لقتنملا ناك اذإ ام

 يف هلوقي ام ىلع نمتؤي ارجاهت تثدحأ ءاضوضو
 دنع سانأ نع يورملا هبيذكت نأ ىلع ؟ ءامدقلا هباحصأ

 نبا لاثمأ نم مهيف ملكتم لاجر هديناسأ يف بيطخلا

 لماك نباو ركب يبأ نب نسحلاو يهمهاردلا هيوتسرد
 ةبيش يبأ نب دمحمو يفوعلا دعس نبا دمحمو يجاأاسلاو

 هتنامأو هتمامإ تتبث نميف مهنع تاياورلا ىلع جرعي الف
 ‹ بذكلا هدمعت ىلع لدي ام اهنم ءيش يف سيل هنأ ىلع

 ضعب هدنع ناك هنأ ىلع لمحت اهنأ رمألا يف ام ةيياغف

 ‹ نفلا لهأ دنع حداق ريغ اذهو ‹ ثيداحألا ضعب يف مهو

 رکا اه طم ها ىع ا ا

 نمو « رسفم ريغ احرج هقلطم دعنف دمعتلا ىلع لدي ام

| 

| 

| 



| 
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 ا

 حلاأاقتمإلا

 ىلع نسحلا بذك ىلع هليلدت يدع نبا عنص بيجع

 ةزمح نب دمحم نب قازرلا دبع هربخأ امب جيرج نبإ
 فلخ نأ يروباسينلا هللا دبع نب ميهاربإ نأ يناجرجلا

 دايز نب نسحلا نأ "٠ ةنس نيعبس ذنم يخلبلا بويأ نب
 ی جيرج نب نأ يؤلؤللا

 اضيرم تام نم) : لاق ي هللا لوسر نأ ةريره يبأ
 لوأف دايز نب نسحلا تيقلف ميهاريإ لاق ( اديهش تام
 لثمب جيرج نبا ينثدحف ثيدحلا اذه نع هتلأس ءيش

 هيوري ثيدحلا اذهو . بويأ نع فلخ هب انربخأ ناك ام
 نب ىسوم نع ىيحي يبأ نع ميهاربإ نع جيرج نإ

 يور اذإف هيمسي اذكه ءاطع يبأ نب ميهاريإ لوقيو نادرو

 . هسلد دق نوكي ثيدحلا اذه ىسوم نع جيرج نبا نع
 بذك ىلع ليلدتلا يف يدع نبا باتك يف ام لك اذهو
 ام ىلع كلذ يف لسيلد الو « جيرج نبا ىلع نسحلا

 نع جيرج نبا نأ رمألا يف ام ةياغ نأل هليخت
 لاصتالا ديفت ال ةنعنعلاو ) ٠ هل هتياور يف ىسوم

 لهأ بتك يف سيلدتلاب فورعم جيرج نبإاو ( مهدنع

 ةطساولا ركذو نسحلل هتياور يف سلاد نوكيف نأشلا
 سلدي نمم جيرج نبا نكي مل ولو « هل ىرخأ ةياور يف

 لدب ( نينس ) نع ةفرحم اهارأ نكل طوطخملا لصألا يف اذكه ( ) ١

 أ

| 

 ١
 ١
 ا

 ا

1 



 سبا = 1
 نكمي نسحلا نأب لوقلا غاسل نازيملا يف يبهذلا هركذ امك

 ىبأ نبا نكل دنسلا يف ةطساولا طقسأ يذلا وه نوكي نأ

 ىلع روهمجلا ناك نإو هقثويو يعفاشلا هنع رثكي ىيحي

 دايز نب نسحلا نأ ثيدحلا اذه هيلع لدي يذلاو هفيعضت

 هللا دبع نب ميهاربإو ةياورلا ظفح يف نينس لبق وهك ناك

 مل هنكل هنس نيعست وحن شاع رمعم يروباسينلا يدعسلا

 لب هنس نيعبسب هه ۲٠٤ ةنس يفوتملا نسحلا رصاعي

 ( نينس ) باو ملا نأ نيعتيف ه ۲۹۷ هنس يفوت

۱ 

 | ‹ رمعماضيا دايز نب نسحلاو . ملعأ هللاو ( نيعبس ) لدب

 | روهشملا يف هتافو دنع ديزي وأ ةنس نيعست هرمع زهاني

 | هناحبس هللاو هدلوم ديدحت خيراتلا بتك يف دجأ مل نإو

 ! ورمع نب حقفلل ليمش نب رضنلا لوق امأو ملعأ

 دايز نب نسحلا نع اهبتك يتلا بتكلل هلمح ةبسانمب يشكلا

 نقار ار كاا لا تاو ف يک ا وره يلا

lo Sg E aE 

| 
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ra a r aie 

 يعفاشلا تعمس لوقي يطيوبلا تعمس لوقي ناميلس نب دهف  e e n r a a r mm mgا

 كترظانم يهتشا انأ : عيبرلا نب لضفلا يل لاق لوقي
 انأ : لاقف لاق . كانه سيل : هل تلقف لاق يؤلؤللاو |

 يل لسرأف لاق . تئش يتم : هل تلقف كلذ يهتشأ
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 علان تمإلا 3

 يلوق ىلإ عجر مت مهلوقب لوقي ناك نمم لجر ينرضحف

 ملو انلكأف ماعطب اناتأف ءاجف يؤلؤللا ىلإ لسرأو هتعبتتساف

 ناك يذلا لجرلا هل لاق انيديأ اناسغ املف يؤلؤللا لكا

a e e e 

 لاق: اهلاحن  لاق ؟ ةاهطلا لاح اف قة تط

 a امف : هل لاقف

 تانصحملا فذق : هل لاقف لاق هتراهطو هتالص تلطب

 هلعن يؤلؤللا ذخأف . لاق !؟ ةالصلا يف كحضلا نم رسيأ

 نمو كانه سيل هنإ كل تلق دق : لضفلل تلقف لاق ماقو

 لع هر لا رغد لغ ركل ااه رخ طاخأ

 ةرظانم ىلع هلمحل عيبرلا نب لضفلا تيب ىلإ هتمامإو هنس

 نم ءاتسي امم تيبم ريبدتب يعفاشلا ىلإ زاحنا هل ذيملت

 ثيدح نأ ىأر املو لكألا يف مهكراشي مل اذلو اقح هلم

 سايقلاب ناك ةالصلا يف كحضلا ةلأسم يف هعم ثدحتملا

 ناك ولف بهذو ماقو كلذ نجهتسا هفالخب صنلا درو اميف
 نم هبجعي ام هنم ىأرل هسفن يعفاشلا وه هعم ثدحتملا
 هداضتعا طارتشاب لسرملا لوبقب لئاقلاو ةجحلا ةوق

 ل

 يا لر ا وا

 يف هثيدح نأل مزح نبا لوقيامكةيلاسعلا
 الإ هوبيعي مل ةالصلا يف كحضلا نم ءوضولا

 هللا يضر ةباحصلا كردأ دق ةيلاعلا وبأو « لاسرإلاب

 ميهار ليسارمب هلسرم دضتعا دقو « مهنع



° | 

 الإمتiأاللح

 دعب لسرملا اده در نكمي الف يرهزلاو نسحلاو يعخللا

 صنلا در ديملتلا كلذ ةلواحمف ‹ جراخملا ددعتب هداضتعا

 ىلع هعم ثيدحلا ىلع رمتسي نأ هخيش هابأي لهج سايقلاب

 هملع عم صنلا ةفلاخمب هترهاجمو هتنعت

 لبق ملعلا يف همزالي ناك امدنع كلذ يف ةدراولا ليسارملاب

 ديفتسي الف هدنسم يف امك . يعفاشلا سلجم ىلإ هلاقتنا

 ناميلس نب دهفو « ةياكحلا هذه ركذ نم ائيش يدع نسبا

 يحلا دبع عمج دقو ‹ تابثألا تاقثلا نم يواحطلا خيش

 يف ةالصلا يف ةهقهقلا مكح يف ةدراولا رانآلا يونكللا

 نع تحابلا هلغ يفشي امب اهيف ملكتو هيف اهافوتسا ءزج

 هباتك يدع نبا هب خطل ام رذقأ نمو . ةلأسملا هذه

 میهاربإ نع ( هدنع مهتم وهو ) دامح نبا نع هاکح ام

 يبأ نع ( قوم ريغ لوهجم وهو ) غبصألا نبا

 اريغص ناكو ) يواهرلا ناميلس نب دسمحأ نسحلا

 نسحلا نع تبتك ) ( دايز نب نسحلا ةافو دنع

 مالغو ةالصلا يف اموي هتيأرف هتمزل تنکو هبتک دايز نبا
 مالغلا دخ ىلإ هدي دم دجس املف فصلا يف هبناج ىلإ درمأ

 نأ يسفن ىلع تلعجو هتقرافف دجاس وهو هصرقف

 ضعب ىنربخأو يدع نبا لاق مث (ادبأ هنع ثدحأ ال

 نيسحلا نع يخلبلا ظفاحلا يلع يبأ نع انباحصأ

 بعلي دايز نب نسحلا تيأر ) : لاق يريرحلا دمحم نبا
 حرجلا مساب فلجلا اذه هلجس ام ىلإ رظنا . ( يبص ركذب



 عمان تمإلا 1

 اذه نأ هب مهفي ام لقعلا نم هدنع سیل هنأ يداني ام هيفف

 . ميثألا تهابلا حضفيو هبذكي ام هعم تمهبلا

 دالبلا قسفأ يف قساف يأف . ميئللا مرجملا يكاحلاو

 عماجلا يف اذه لتم ىلع ئرتجي روصعلا قسفأو

 بناج لك نم توملا هيتأي نأ ريغ نم فوفص ةعامجلاو
 دهاش ىتح ةعامجلا نع فلختملا اذه ناك نيأو

 ؟ هعامجلا نود هدحو وه ةدجسلا عضوم يف يرج ام

 فوفصلا تحت ىرج امل دهاشملا اذه عفري مل فيكو

 يف نأشلا بحاص ىلإ رجافلا اذه رمأ ةصارتملا

 هتافو دعب هضرعو همد يف غلي نأ لدب !روضحلا

 فيك مآ روهدلا يدم اذكه هضرع يف غولولل هضرعيو

 امره ىأر نمو ؟ ءادتعالا اذه ىلع هيلع ىدتعملا تكس

 دوقحلا اذه لقع ىلع لدي كلذ لك ؟ اذه هنم عقي امدهتم

 ةنس يفوت ناك هيف دايز نب نسحلاو . هنيدو دونكلا

 نيعستلا هرمع زهاني مدهتلاو مرهلا نس يف وهو ه ٤

 بحاص ذيملت يجونرزلا ناهربلا ركذ دقو . ديزي وأ

 ىلع رمتسا دايز نب نسحلا نأ ملعتملا ميلعت يف ةييادهلا

 ليصحت يف هؤادتبا نوكيف ىرخأ ةنس نيعبرأ ملعلا ملعت

 امك ىرأ اميف نامت نبا وهو ه ٠۲٤ ةنس دودح يف ملعلا

 . هرظتناف ةمجرتلا رخآ يف كلذ ىلع مالكلا يتأيس

 يواهرلاو . نيعستلا وحن نم هتافو دنع هنس لقت الف

 كردأ امدنع رغصلا نس يف نوكيف ه ۲١١ ةنس يفوت

 س ا ےک ےس ا یی و ےک کس د ےس س یھ و یم یی و رم یب ہی ہوس میوی ب ےن -. ےن صمیم ۔ وم ی تیم توہم س

 سک ہہ ھر رسم سس تم

 ممم م نن مسد وسوپ ا ل ا ا ن



 الإمتiاع

 | مدهتم مره نم لقاع روصتي لهف دايز نب نسحلا مامإلا
 | د ت

 | ميثالا تهابلا سأر ىلع تهبلا اذه ميطحت يف يفكت روما

 | لصاحلاو . قبس امك دنسلاو فيكف دنسلا ىلإ رظنن مل ولو

 | يحاون نم ةيحان يأ نم ةروطسألا هذه ىلإ رظن نم نأ
O OT EA E ET 

 | تر نة داع او هر ا اک

 هغلبي مل لماحتملا اذه نأكف عيظف لهجف لوهجم نع ةياكح
 | دنع نيسحلا وأ نسحلا ةبيبزل يي لوسرلا ليبقت ثيدح

 || لعجي دنسلا يف لوهجم دوجو نأ ىلع هريغو يقهيبلا
 f يف رجح نبا هاكح ام امأو ةوطخ لوأ يف ادودرم ربخلا

 | اوا تارام يران ن تحب نع نال

 | صفح نب دمحأ نع اضيأ يدع نبا ةياور وهف . هنم

 صفح نب دمحأف . يزارلا ديمح نب دمحم نع يدعسلا
 | هسفن يدع نبا لاق دقو . ریکانم بحاص طلخم رورمم

 | قدصي الف . اهيلع عباتي مل ةركنم ثيداحأب ثدح : هنع

 'f| دمحمو . نيدجهتملا دابعلا نيملسملا ةمئأ نم مامإ يف هلثم

 | هربخي مل نم الإ هيلع نتي ملو« دحاو ريغ هبدک ديمح نبا
 | فخ ةا ا ع لا م ا اور

 لاغتشالا ىري ءاهقفلا ضعب نأ ىلع . انتمئأ مصو ةلواحم

 | ىلجعلا يكح ىتح تاعكرلا ةلاطإ نم لضفأ هيقفتلاو هقفلاب

 | هنود وه نم هحصنف ةالصلا ءيسي ناك يدهم نبا
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  ۱ uuاإمتiناي

 مدعب لب ةالصلا ناكرأ يف لالخإب هلثم نم اذه نوكي الو
 بلغأ دجتو . ملعأ هللاو نودبعتملا هاضري ام ردقب ةلاطإلا

 نم اضعب مهضعب عباتي ريط بارسأك لاجرلا يف فلأ نم

 يف ركذ ام لك داريإ ىلإ ىعاد الف . ةياورلا صيحمت ريغ
 هخيرات يف يبهذلا هركذ امب ثحبلا متخب يفتكأو . مهبتك

 هزيحت عم هفورحب دايز نب نسحلا مامإلا ةمجرت يف ريبكلا

 درأ ملو ةفينح يبأ باحصأ نع هفارحناو ةيوشحلا ىلإ

 ‹ قبس امل راركت ضعب هيف ناك نإو همالك عيطقت

 هيقفلا دايز نب نسحلا ) : هفورحب هدنع هتمجرت يه اهو
 دمحم هنع ذخأ ةفينح يبأ بحاص راصنألا ىلوم يلع وبأ

 وهو . ينيفيرصلا بويأ نب بيعشو يجلثلا عاجش نبا

 هلأسو لوق هتعمس عاجش نب دمحم لاق دادغب لزن يفوک

 مالک اذه ؟ اسایق كلوق ام : لاقف ؟ اسايق رفز ناكأ : لکو

 يف رظن رفز ناكأ : لجرلا لاقف . املاع ناك . لاهجلا
 يف اورظن انباحصأل لوقت كفخسأ ام : لاقف ؟ مالكلا

 مالكلا يف رظن لاقي امنإ . ملعلاو هقفلا تويب مهو مالكلا

 نم هدودحبو هللاب ملعأ اوناك ءالؤهو ‹ هل لقع ال نميف
 هقفلا ريغ مهمه ناك ام . ينعت يذلا مالكلا يف اوملكتي نأ

 كلام يبأ نب نسحلا تعمس يجلثلا عاجش نب دمحم لاق

 فسوي يبأ ىلإ ءاج اذإ لوقي دايز نب نسحلا ناك لوقي

 ناک نا لاق و هلا وم ةد رك نم ةف توب وبا ت ھا

 تيأر ام : لاق يثراحلا ديمحلا دبع نب دمحأ انثدح يعخنلا



  “Êعلالانتمإلا ..

 و ا ر ا و لا و كا

 | ناکو هعروو هدهزو هملعو ههقف رفوت عم ابناج لهسأ

 | ديبع نب دمحم تعمس : لاقو . هسفن ةوسك هکیلامم وسکی

 | هجا ن ف ا ناگ و ل د ن ولا

 | يف يتفتسا دايز نب نسحلا نأ هيبأ نع دايز نب نسحلا نبا

 | قحلا هل رهظ لئاسلا بهذ املف اهيف أاطخاو ةلأسم

Eًأطخأف ىتفتسا دايز نب نسحلا نأ يدانف  

 | امف هيلإ عجريلف ءيش يف نسحلا هاتفأ ناك نمف اذك يف

 | لاق . باوصلاب هملعأف ىوتفلا بحاص دجو یتح لاز

 f ناكو ءاضقلا ىلع ناك يؤلؤللا لاقي : ىجاسلا ايركز

 | مكحيل سلج اذإ ناكف يأرلا باحصأ ينعي مهلوقل ًاظفاح

 ماق اذإف مكحلا نع هباحصأ لأسي یتح قیفوتلا هنع بهذ |

 ةنس ثايغ نب صفح يفوت : هيوطفن لاق . هظفح هيلا داع

 لاق . يؤلؤللا دايز نب نسحلا هناكم يلوف ه ٠٤

 ناكو قفوي مل دايز نب نسحلا يلو امل سنوي نبا دمحأ
 قفوت مل كنإ : يئاكبلا هيلإ ثعبف هباحصأ لوقل اظفاح

 ۰« كلب هللا اهدارأ ةريخل اذه e خرا و غافلا

 لاققو « ءاهقفلا اهيلإ جاتحي امم اهلك ثيدح فلأ رشع
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 اقلخ نسحأ تيأر ام : يثراحلا ديمحلا دبع نب دمحأ



 میپ ناو

Na a a 

 هس یک اک کلام مب کب. ناکو ایتاچ
 بهذملا يف بتك هل نكلو «‹ ينيدملا نبا هفعض ‹

 عفري يؤلؤللا نسحلا ناك عفار نبا دمحم لاقو
 يبهذلا يأ ) تلق ‹ هلبق دجسيو مامإلا لبق هسأر ( :

 يغبني ال ءايشأ بيطخلا ركب وبأ اذه ةمجرت يف قاس دق

 ةءارقلا ىور دقف نيتئامو عبرأ ةنس ىفوتو . اهركذ ىل

 هنع یورو . هايس نبا ايرکزو ۰ رمع نب 'يسيع نع

 يبهذلا هركذ ام يهتنا يؤلؤللا دامح نب ("ديلولا فورحلا

 مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب ظوفحملا مالسإلا خيرات يف

 ) ٤١ ( بيطخلا شاحتي ملو هنم رشع يداحلا دلجملا يف

 اذه يف قالتخالا ةرهاظ رومأ ركذ نم رجح نبا الو

 كلذ يفو ‹ كلذ بنتجأ يبهذلا نأ نيح يف ميظعلا مامإلا

 دقو اهنم دنفملا دينفت عم اهعيمج ركذ قبس دقو « ربع

 نم لك نع هيف ليق ام عيمج ناسللا يف رجح نبا قاس
 من عروت الو صيحمت ريغ نم ةشاشبو ةشاشهب بدو به

 يف ةناوع وبأ هل جرخأ هلك كلذ عم تلق ) : لاق

 و ا و ر کک اک
 تاقثلا يف نابح نبا هركذ لب . ىلاعت هللا همحر قت ناك

 مصاع باحصأ نم ةزمح دعب ةفوكلا ئرقم يناذمهلا رمع وبأ ( ) ١

 ( . ( ز) ورمع يبأو

 . ( ز) ميهاربإ هنبا هنع فورحلا يور ( ۲ )

 آل



 1. علان تمإلا

 f جارخإف ‹ راثآلا يناعم لاجر نع راتسألا فشك يف امك

 | قادس وم ع یرتتس یم هیس ةف ےل
 إإ ىلع هكردتسم يف مكاحلا جارخإ نإ امك قيشوتلا مكح

 | لوقو مكاحلا نم هل قيثوت اضيأ هثيدحل نيحيحصلا ٠

 f كلذ ىلع دزو « حيرص قيثوت يبطرقلا مساق نب ةملسم
 | ءراتسألا فشك بخاص ةياوز يف نايح نبا تاقث يف هركذ

 ً§ احم دايز نب نسحلا ناك : یناغمل يف ينيعلا ردبلا لاقو

 | فيفع ثيدحلاو هقفلا ريثك نيتملا نيدلاب اروهشم ادج ةنسلل
 يفد . (ءورکذ امب) یمری فیک هتافص هذه نمف سفنا
 | هذهل ددج نمم دايز نب نسحلا دع يراقلا يلع تاقبط
 | ةتسلا بتكلا ثيداحأ بيرغ رصتخم يف امك اهنيد ةمألا

 ا ا ع ا ا ةا لوا ا
 | انربخأ لاق هيقفلا يناغمادلا ركب وبأ انربخأ لاق ىدسألا

 | ايفوت كلام يبأ نب نسحلاو دايز نب نسحلا نأ : يواحطلا
 عيمج نعو امهنع هللا ىضر نيتئامو عبرأ ةنس اعيمج

 | . نيدلا ةمئأ

 | نأ الإ بتكلا نم هيلع تعلطا اميف هدلوم نييعت رأ ملو
 | ركذ ( ةيادهلا بحاص ذيملت ) يجونرزلا مالسإلا ناهرب
 اإ ةن نيعبرأ ملعلا ليصحت ىلع ماد هنأ ملعتملا ميلعت يف

 اإ يرخأ ةنس نيعبرأ ءاتفإلاو ملعلا ميلعت ىلع رمتساو
 ملعتلا يف هؤادتبا ناكو ةنس نونامث نيتدملا نيتاه ع ومجمف

 ريدقت لقا ىلع تاونس ينامت وحن كلذ نم هنكمت نس يف



1 

Lr 

 عا تهإلا
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 ملعتملا ميلعت يف عقو ام وه كلذب لوقلا ىلع ينلمح
 تقو يف لصف ) ناونع تحت روكذملا يجونرزلل
 لخد ‹ دحللا ىلإ دهملا نم ملعتلا تقو ليق ) : ( ليصحتلا

 ىلع تبي ملو نامن نبا وهو هقفتلا يف دايز نب نسحلا

 رمتسا مث ةنس نيعبرأ كلذ دعب ىتفأف ةنس نيعبرأ شارفلا

 نتم يف عقو دقو . ىرخأ ةنس نيعبرأ ميلعتلاو ءاتفإلا ىلع
 (نيداش نبا رخو ) كارلا ءال نتعب ةجورق ضب
 نيتسو ةئام غلبي هرمع لعج ىتح ( نامث نبا وهو ) لدبي

 خاسنلا ضعب نم فرص فيرحتو تحب طلغ اذهو « هنس
 يفو . قايسللو داتعملل كلذ ةفلاخمل ‹ يرظن يف خاسملا

 ةينامث سبتلت امبر كارتألا دنع فورمعملا ةعقرلا طخ

a GE ا 

 يعاد الف ‹ ملعلا لهأ هرکذد امک قیث لا ىلإ دنتسي الف

TET 

 و ) : ىلإ عارصملا ليوحتب هحالصإل الو مظنلل ءايلا

 ل ا و اک
 حصي ناك مظنلا نأ ىلع « ةبكارتم ماهوأ ىلع امهئانتبال

 بلط نيعبس دعب دايز نباو ) : ليقو دايز نبا مدق ول (
 ملعأ هللاو .

 نا رام نو 4 در ن وصلا ةه ر كتا

 . نيعمجأ مهمولعب انعفنو داهتجالا

 لیبی



 .آ

 حلاننتمإلا

 ملعلا يف هتلزنمو هتأشنو هلصأ

 يجلثلا عاجش نب دمحم هللا ددع وبأ مامإلا وه

 كلام نب ورمع نب جلث نم بسنلا ردحنم وهو . يدادغبلا

 نمو . ايعاضق نوكيف ‹ ةيانبلا يف ينيعلا ردبلا هركذ امك

 عئاب ناك هابأ نأب هصاقتنا هب ديري يجلتلا نبا هنع لوقي

 ىرخأ ةمغن روبنطلا يف ديزي نم مهنمو « هيلإ بسنف جلت

 ‹ اجالن ناك هدلاو ناب هتلزنم طحل جالتلا نبا هنع لوقيف

 وه غبن نأ دعب اجالث ناک هابأ نأ حص ول ؟ هيلع اذامف

 فيحصت خلب ىلإ هتبسنو « هداسح مغر امامإ راصو

 . لامتحالا ىلع يشرقلا هركذ نإو « تحب

 هنس نم ناضمر نم ۲۲ يف دادغب يف هللا همحر دلو

 نأ ىلإ اميظع الابقإ ملعلا ىلع لبقأو اهب أشنو ه ١

 هقفلا يف قفألا عساو مولعلا يف ةجحلا يوق امامإ حبصأ

 هترهش رصحنت ملو ‹ قافآلا يف هتيص رشتناو ثيدحلاو

 ةماعلا لماعي نكي مل هنأ هب باعي ام ةياغو « قارعلاب

E N Ea as, 

 هنأب هيفلاخم نم ريثك ةنسلأ تلاطف ءيش لك يف ةحارصلا

 ةفلاخم يأ هل نكي ملو ‹ فلسلا فلاخيو ةلزتعملا ئلامي

 نيذلا هرصع ةتبانل هتفلاخم تناك امنإو « حلاصلا فلسلل



 ‹ ةكوتهملا هعدبلاو ‹ ةكولسملا ةنسلا نيب نوزيمي ال

 لقعلاو مهفلاو ملعلا هلا مهمرح نمم لطابلاو قحلا نيب الو

 نم ىلع ىفخي ال امك نتفلا ةراثإ يف لغوتلا نع عزاولا

 ىلع ثيدحلاو هقفلا يف جرخت « ناعمإب هدهع خيرات سرد
 كا ا ني هلا ني خا ودا ت قلا

 دواد نب هللا دبعو ‹ ةفينح يبأ نب دامح نب ليعامسإو

 بحاص نايحو ‹ روصنم نب ىلعملاو ٠ يبيرخلا

 ‹ ةماسأ يبأو « ليبنلا مصاع يبأو ‹ ةفينح يب

 ناميلس نب ىسومو « رامتلا رصن يبأو <« رشعم يبأو

 قاحسإو ‹ يناقلاطلا قاحسإ نب ميهاريإو ٠ يناجزوجلا

 ‹ عيكوو « ةيلع نبا ليعامسإو ‹« يزارلا ناميلس نبإ

 دمحم يبأو ‹ مدآ نب يحيو « ثايغ نب رشبو ‹ يدقاولاو

 ديبع نب دمحمو ‹« ىسوم نب هللا ديبعو « يديزيلا

 ‹ يزارلا يلع يبأو « لضفلا نب ليعامسإو « يسفانطلا

 هققفلا ةمئأ نم مهريغو < يكللا توبا نب ينخر

e O Aa a al 
 رشب وبأو « يضاقلا ناسغ نب مساقلاو . عاجش نب دمحم

 نبا دمحأو . ظفاحلا يبال ودلا ا و دخ ن خم

 يسودسلا ةبيش نب بوقعيو ‹ يواحطلا خيش نارمع يبأ

 رخآ وهو . بوقعي نب دمحأ نب دمحم هديفحو « ظفاحلا

 حلاص نبا نسحلا نب دمحأو . هنع ىور نهم

 نب باهولا دبعو ٠ يتربلا مساقلا نب دمحأو « يدادغبلا

 س ےل اے و سس ا

 اس ا هو

 س ا ا ااا اا ااا اا یم ا و ی ی سنہ دم ل
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 الإمتiناالع

 تباث نبأ دمحأ نب هللا دبعو « ('ةبنج نب يسيع
 ‹ بيهص نبا دابعو « يمقلا ىسوم نب دمحأو رازبلا

 نب ايركزو ‹ يورهلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأو

 رفعج وبأو ‹ نادمح نب كلملا دبعو « يروباسينلا ىييحي

 دايز نبا نسحلا مامإلا دنسم نودم ‹ يوغبلا شيبح نب

 نم ةغاس ى (ةرحلا اك تال ارت

 امك ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا نع هتياورب عاجش نبا
 هعامس قحب يعفاشلا دنسم يف يروباسينلا رطم نبا لعف

 نع يدارملا عيبرلا نع مصألا سابعلا يبأ نم مألا باتكل

 نب دمحم نإ ثيحو نيعمجأ مهنع هللا يضر يعفاشلا
 ءافيتسا جاتحي قبس امك ثيدحلا نم هياغلل رزكم عاجش
 ركذ كلذكو . صاخ غرفتو صاخ فيلأت ىلإ هخويش ركذ

 ةريثك دالب يف هل هناحبس هللا رشن امل هذيمالتو هباحصأ
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 غلابل كلذ ناكو . قافآألا يف اورشتنا نيذلا ذيمالتلاو

 نم هموصخ ةرثك مغر ثيدحلا و هقفلا همدخ يف هصالخإ

 ا



 عاشها

 عاجش نب دمحم ىلع ملعلا لهأ ءانث

 دبعتلاو عرولاو ملعلاب

 نسحلا باحصأ نمو : يرميصلا هللا دبع وبأ لاق

 هقفلا يف مدقملا وهو يجلثلا عاجش نب دمحم دايز نبإ

TT 
 نم عمس مالعألا دحأ : ءالبنلا ريس يف يبهذلا لاق

 نع فورحلا ذخأو مهتقبطو ةماسأ يبأو « عيكوو ةيلع نبا

 روحب نم ناكو دايز نب نسحلا نع هقفلاو مدأ نب ىيحي

 باك هلو ة راو حنو بخت تكا لاکو ملعلا

 ةتس نينامثو اسمخ شاعو اءزج نيتسو فين يف كساتملا

 يف ميدنلا قاحسإ نب دمحم لاقو .  ه ۲٠١١ ةنس تامو

 ىلع زربم يجلتلا عاجش نب دمحم هللا دبع وبأ : تسرهفلا

 ا رو اا نک دنا ا

 ف

 ةفقاولا نم ناكو . رودصلا يف هالحو ثيدحلاب هاوقو هللع

 تأرق : لاق مث ‹ ديحوتلاو لدعلا لهأ ىأر ىري هنأ الإ

 قاحسإ يل لاق عاجش نب دمحم لاق هنأ يزاجحلا نبا طخب

 ا اود( ةه یل و حا ارا ا

 بتك دق الجر ءاهقفلا نم يل رتخا يل لاقف نينمؤملا
 ةقلخلا ليمج ةماقلا ديدم نكيلو يأرلا عم هب هقفتو ثيدحلا
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 عا هالا | ۰

 إً ىتح انكلم ىلع يماحيل انتلود ةاشن نم لصألا يناسرخ
 ةفض وته الجر فرعا ل + تلف لاق ةاضقلا هتلقأ

 . لعفاف : لاق . كلذ يف هضوافأ انأو عاجش نب دمحم ريغ

DE E TÎ | 

 | حلصي امنإو جاتحمب كلذ ىلإ تسل ريمألا اهيأ :

E | 

 إً ىلإ هجويل ريمألا نإو « ينغ انأو « رفاو يلامف انأ اماف
 | . هتذخأل هنم ءىش ىلإ تجتحا ولو . هقرفأل لاملاب

 | ملعلا لهأ نم اندصقي نم دنع يل قبس دقف ركذلا امأو

 بقانملا يف يكملا قفوملا لاقو . ةيافك هيف ام هقفلاو

 | افين هفيناصت يف عاجش نب دمحم ركذو : ( ) ١-٩١
 f نم اهريظن اهيف امم ل يبنلا نع ثيدح فلأ نيعبسو
 عوفرم رثألاو ثيدحلا يف غلاب عسوت اذهو . حتا

 يف تاياورلا فالتخا هوجوب اریبخ نوکی هلثمف فوقومو

 | داهتجالا يف ةلزنملا يلاع نوکیف ي ِءاراو ل

 f لاقو ( ةلقنلا ضعب رظن يف اباذكو ارفاك نكي مل ول ) ادج

 نم يجلثلا عاجش نب دمحم : يشرقلا رداقلا دبع ظفاحلا

 ا د درا ا هه اکو ا نب ل تا
 | ةدابعو عرو عم نآرقلا ةءارقو ثيدحلاو هقفلا يف مدقملاو

 هرصع يف ناكو لدعلا ةماقإل ءاضقلل انيعتم ملعلا نكي د مل اذإ ينعي ( ) ١

 . ( ز) ةرثكب ءاضقلا يلوي نم
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 عاتمإلا دج ۴

 اد یف ا نو و تو ا ا

 | يرميصلا هاكح عيكوو مثكأ نب ىيحي نع ىور . رصعلا
 | ثدح نم رخاو . دايز نب نسحلا ىلع هقفت : يبهذلا لاق

 | يف ام ىرأو . ةبيش نب بوقعي نب دمحأ نب دمحم هنع

 f ىيحي نم افيرحت مثكأ نب يحي ركذ نم يشرقلا ةخسن
 |! نك وةكو داع يف بتكليف ركل وهو هلا نا
 ينيعلا ردبلا لاقو . هل هترصاعمل هنع هذخأ نكمملا نم

 ثيدحلا لهأ تلق نإف ةريثك فيناصت هل ('ةيانبلا يف

 يدع نبا نع يزوجلا نبا لقنو اغيلب اعينشت هيلع نوعنشي
 أ ثيدحلا لهأ ىلإ اهبسنيو هيبشتلا يف ثيدحلا عضي ناك هنآ

 || حصي فيكف هبشملا ىلع درلا باتك هفيناصت ةلمج نم تلق
 کر ےک ا ف غ کم و

 | قارعلا لهأ هيقف وه ةيفنحلا تاقبط يف يراقلا ىلع لاقو

 عرو عم نآرقلا ةءارقو ثيدحلاو هقفلا يف مدقملاو هتقو يف

 يمقلا ىسوم نب دمحأ نب دمحم ىور مكاحلا لاق . ةدابعو

 | اء زج نيتسو فين يف هل كسانملا باتك هنع هيبأ نع

fريبك باتك وهو ) راثآلا حيحصت هلو . اقاقد ارابك.  › 

| | 
 تعبطو ‹ ماكحألا ةلدأ ءافيتسا يف ةيادهلا حورش نسحأ نم هذهو ( ) ١ |

 بتكلا راد يف امبو : مقسلا ةياغ يف اهنكل اميدق دنهلا يف ةيادهلا حرش ةيانبلا
 نم ةخسن متت ءازجألا نم فيرشلا رهزألاب كارتألا قاور ةبتكمو ةيرصملا

 هداعال عباطملا باحصأ ضعب قفوي ل هللا لعل حراشلا طخب روكذملا حرشلا “ا م N iq س . 5

 .( ز) . هعفن معيل ةخسنلا كلت نم ديفملا حرشلا اذه عبط

1 



 عللاأنأنتمإلا

 ىلع درلا باتكو ‹ ةهبراضملا باتكو « رداونلا باتكو

 يلع نسحلا و ةلزتعملا ىلإ ليم هلو ( ةهبشملا

 ينونفدا لوقي يجلٿلا عمس هنأ يدج يل ىکح : حلاص نبا

 . نآرقلا هيف تمتخ تمتخ الإ قباط هيف قبي مل هنإف تيبلا اذه يف

 هيلع نومقني ةلقنلا ناك امع ىلاعت هللا ءاش نإ ثدحتأسو

 عادقإلاو روهتلاب ال هجحلاب ةجحلا عرقب مهيلع درلا عم

 لاق . ناآرقلا قلخب لوقلا ةنتف ناروث ذنم مهنديد وه امك

 يف مكاحلا ظفلو . هتقو يف قارعلا هيقف ناك : لماك نبا

 دمحم هللا دبع وبأ امأو : ( ۲۲٤ ) ثيدحلا مولع ةفرعم

 تيأر فينصتلا ريثك ثيدحلا ريثك هنإف يجلثلا عاجش نبا

 نزاخ يمقلا ىسوم نب دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأ دنع

 يف كسانملا باتك عاجش نب دمحم نع هيبأ نع ناطلسلا

Lo aليلجلا ملاعلا اذهو .  

 غلابو فينصتلا ةرثكو ثيدحلا ةرثكب ظافحلا نيب قورعملا

 هيوشح نم ريثك ىعسي ريخب هل موتخملا ةوالتلاو ةدابعلا

E 

 فيك امهتم انينظ هرابتعاب هباحصأو ةفينح ىبأ لم ىف

 فلأ نم ضعب عادخناف ؟ بهذدملا ءاملع يقاب يف قدصب

 ناودعلا لهأ هرطس امب نيرخأتملا انئاملع نم لاجرلا يف

 فسؤي امم قيرف نود قيرف يف مهقيدصتو ةيوشحلا نم

 ةهلقنلا ءالؤه تاملك يف لئاخدلاب مهلهج نم كلذو هل

O ET ET 

۳ 
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 ءا فلا

 نبا ةينون ىلع درلا ةلمكت يفو . ةيادهلا يلو هللاو ىمعألا

 ىرجي ناك يتلا داقتعالا لئاسم يف هيأر
 هرصع لهأ نيب اهيف شاقنلا

 بيطخلا بينأت يف ( دهاز خيشلا ركذ يأ ) تركذ دقو

 ةصق يف ةفينح يبأ نع عاجش نب دمحم دنسب ( ) ٥١
 ةلأسم نع ةفينح يبأ باحصأ ضعب لاؤس نع ةليوط

 مهخيش ةبوبيغل باوجلا نع مهتوكسو نآرقلا قلخ

 ناك امف : لاق نأ ىلإ همودق دنع ىرج ام هل مهتياكحو

 ملكتن نأ انيشخو ءيشب اهيف ملكتن مل انلق ؟ اهيف مكباوج
 هللا مکازج لاقو . ههجو رفسأو هنع يرسف . ةر ء يشب

 اهيف اوملكتت الو يتيصو اوضفحا اریخ هللا مکازج اریخ

 ىلإ اوهتنأ ادل ادحأ اه اولا الو. ادل ةا و ةت

 هذه بسحأ ام دحاو فرح ةدايز الب لك هللا مالك هنأ

 نوموقي ال رمأ يف مالسإلا لهأ عقوت ىتح يهتنت ةلأسملا
 . ميجرلا ناطيشلا نم مكايإو هللا انذاعأ . نودعقي الو هل

 دمحم دنسب اضيأ ( دهاز خيشلا لقن يأ ) انلقن دقو

 كلام يبأ نب د نسحلاو دايز نب نسحلا نع عاجش نہا

 يأرلا اذه لثم امهريغو رفزو فسوي يبأ نع امهريغو
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 عاب ھا

 . اهريغو بينأتلاو رظنلا تاحملو يضاقتلا نسح يف

 ةلقنلا هدعي عاجش نب دمحم هب نيدي ناك يذلا يأرلا اذهبو

 نأب لوقلاو . لوقعلا مساق ناحبسف هنورفكي لب ةفقاولا نم
 يف دري ملام كلذ ىلع داز امع توكسلاو هللا مالك نآرقلا

 لوقعلل ئدهملا عازنلل عطاقلا باوصلا وه ةنسلاو باتكلا

 نم دحأ الو وه ديري نأ ىشاحو . رهاظ وه امك ةرئاثلا

 يف يملعلا هدوجو رابتعاب نآرقلا نأ ةفينح يبأ باحصأ

 رشبلا يديأب ام مدق مهنم دحأ را وأ ثداح هللا ملع

 ارافك اونوكيل فحصلاو ةنسلألاو ناهذألا يف نآرقلا نم

 نم تداحلا مدقب 9 ميدقلا ثودحب لوقلا نأل نيتلاحلا يو

 لوقلا امأو هل لاقي ام لقعي نم دنع رفكلا عاونأ عنشأ

 فوقولا نم انتمئأ نع القن عاجش نب دمحم هب لاق امب

 ىلع ءيش ةدايز ريغ نم ةنسلاو باتكلا فقو ثيح

 ضحم وهف انتمئأ هتراوت امك ( هللا مالك نآرقلا ) نأ انلوق

 كاا ارذخأ نالا لهآ ناك ىف ةمكحلا لو نا ولا

 إ اوفرصناو . مهدشر ىلإ عيمجلا عجرو ةنتفلا ترتفل

 مظعألا مامإلا هعقوتي ناك ام عقو نكل . مهريخ هيف ام

 . باوصلا اذهب لوقي نم رافكإ دح ىلإ رمألا لصوو

 يذلا وه اذهو . باقحألا ىدم بتكلا يف كلذ ديلختو

 لازتعالا ىلإ ليملاب عاجش نب دمحم يمري ناك هببسب

 راذخنالا نع هلا قلخ دعب نم ناك لب كلذ نم هاشاخو

 افينح ناك لب ةيوشحلاو ةلزتعملا نيتفئاطلا نيتاه ىدحإل



 عا تمإلا س |

 ضعب وسقي ناك لب ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ ليمي ال

 هللاو . رامنس ءازج هوزاجف ةالاغملا لهأ ىلع ةوسق

 عمقو نيدلا ليبس يف هداهج قدص ىلع هئفاكي هناحبس

 ثعابلا نع مالكلا يف اندعومو . نيقتملا ةأفاكم نيعدتبملا

 وه اميف هنع عفادنسف ينآلا ثحبملا هيف ةلقنلا تالوقت ىلا

 . هيف هبوثملا وجرن أمب يلاعت هللا ءاش نإ هيف مولظم
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 نيحراجلا ضعب هب هامر امع ثدحتلا
| 

 نيهزنملا موصخ نم

 هباحصأو ةفينح يبأ نع بيجع فارحنا يدع نبال

 أ ىلع ءانثلا يف ةدحاو ةملك ( لماكلا ) هباتك يف دجت الف
 | دت مهنأ عم مهیف عینشتو حیرجت هلک همالک لب مهنم دحاو

 ىلإو مويلا ىلإ روصعلا مدقأ نم ةديقعلاو هقفلا يف ةمألا

 لاقي وأ لوقي ام يعي نمم دحأ عيطتسي ال لب هللا ءاش ام

 f عورفلا يف ةنسلاو باتكلا يف مهكرادم نيهوت هل

 f اوجهتنا ةيهقفلا بهاذملا بابرأ يقاب لب ةديقعلاو لوصألاو

 | يف نورخاتملا مهشقاتي فيفط كرتساب ةيهقفلا مهجهانسم
 سمط نم الإ عيمجلا فارتعا تحت لضفلاب مهقبسو كلذ |

 لاق اذلو قئاقحلا ةرباكم يف طبختي حبصأف هتريصب هللا

 | هناحبس هللا نأ الول هانعم ام لوصألا عماج يف ريثألا نبا

 | ةيدمحملا ةمألا رطش هذختا امل ةفينح يبأ يف ارس لعج

 | ىلإ روصعلا مدقأ نم هبهذمب هللا نودبعتي هلل نيد يف ةودق

 ا ا ی ییا ا
 e لاطأو . ذفلا مامإلا اذه ىلع نولماحتي

 ةمالا رطش مهنأ هعابتأ يف لاقي ام لقأ نأ عقاولاو

 يراقلا يلع ققح امك ةمألا اثلث مهنأ حيحصلاو . ةيدمحملا

 || نوكيف . روسيم لهس كلذ ىلع ليلدتلاو ةاكشملا حرش يف



 عانت 1

 E ع ا ا

 ىلع نحنو . ميظع كش ال كلذ رزوو ةيدمحملا ةمألا

 لوبقو انتمئأ نم دحاو ىلإ هجوي دقن لك يف رظنلل دادعتسا

 هباتک المي هارن ام نکل فاصنإ لکب اهنم هيلع نهربي ام

 ةبقنم يأ ركذ ريغ نم انتمئأ عيمج يف ةعينش بلاثمب هلك

 ملعلا ةلقن نم نيحورجملا حيرجتب مايقلا مساب مهنم دحاول

 ءوس نم هيلع يوطني ام يدبنو راتسلا ههاجتا نع فشكن

 ةمالل ةناهإ كلذ هلمع نأ رابتعاب ةيوطلا داسفو ةينلا

 . يف ةودق هللا قلخ رارش اوذختا مهدع ثيح ةلملل ناهتماو

 ةهجراخلا هتاملك ىلع يدتعملا يدع نبا شقانفف هللا نيد

 خويشلا هذخأ لماكلا يف يدع نبا بويع نمو نازتالا نع

 ريشي امك نازيملا يف راسخإ اذهو . مهنع ةاورلا بويعب

 لوقي يدع نباو ‹ امهريغو يواخسلاو يبهذلا كلذ ىلإ

 دمحم هللا دبع يبأ مامإلا ةمجرت يف ( لماكلا ) يف

 هللا دبع وبأ عاجش نب دمحم : ههو يجلثلا عاجش نبا

 ىسوم تعمس بصعتم يأرلا باحصأ لا

 بيشألا نب ىسوم نب نسحلا نب ىسوم نب مساقلا نبا

 ناك امنإ ؟ يعفاشلا ناك نم لوقي يجلثلا نبا ناك : لوقي

 هترضح نأ ىلإ اذه لوقي لزي ملف . ينغملا اريرب بحصي

 ركذو ( يعفاشلا ينعي ) هللا دبع ابأ هللا محر : لاقف ةافولا

 لاق . هيف لوقأ تنك امع تعجر دق : لاقو هملع

 هيبشتلا يف ثيداحأ عضي ناكو ( يدع نبا ينعي ) خيشلا
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 عاج تافالا

 نابح نع ىور <« هب مهبلثيل ثيدحلا باحصأ ىلإ اهبسني
 يبأ نع ةملس نب دامح نع ( ةقث نابحو ) لاله نب
 مالسلا ةالصلا هيلع يبنلا نع ةريره يبأ نع مزهملا

 هسفن قلخ مث تقرعف اهارجأف سرفلا قلخ هللا نإ : لاق

 بحن الف وحنلا اذه نم اهعضو ةريثك ثيداحأ عم « اهنم

 بصلاح ةا وزلا لهأ نم نسل ةنال ةه لست نا

 ( ثيداحأ )و . رثألا لهأ بلثيل ثيداحأ عضو نأ ىلع

 ىعري نكي مل ثيح هترابع يف (اثيداحأ ) نيعضوملا يف
 ام ةيبرعلا نم هدنع سیل اناحل ایماع ناك هنأل وحنلا دعا وق

 هرکف هب موقي ملعل ازئاح نوکي نأ نع الضف هناسل هب موقي

 هيف ام لكو ‹ فورعملا دواد يبأ نبا ةرشاعمب دسف دقو <

 نم ثيداحألا ةباتك لجأل لحرلا ةلقنلا رطامق ىلع هعالطا

 هيراجن الو هديناسأ يف رظنلا عم هتاياورب سنأتسنف خويشلا

 هلا رد رك ااف اركغو رف اخ

 يف مهفو صوغ بحاص ناك هنأل معنف يأرلا باحصأ نم

 ةباحصلا ءاهقفو يأر ال ثيح هقف الو « ةنسلاو باتكلا

 ةدورسم كلذ يف راثآلاو ‹ يأرلا لهأ نم مهلك نيعباتلاو

 ةبيتق نبا ركد ادلو ‹ هقفتملاو هيقفلاو ملعلا نايب عماج يف

 يردأ الو يأرلا لهأ دادع يف سنأ نب كلام فراعملا يف

 يأرلا يقيرف دحأ يف يدع نبا مامإلا ركذي مل اذامل

 امنإو ‹ هيلع للدي ملف بصعتلاب هيمر امأو ثيدحلاو

 وهو ةجح ةماقإ نودب ةفئاط وأ يأرل بزحتلا وه بصعتلا

| 
| 



 اب ال |

 ةلواحم اذه نوكيف ‹ هلماك يف يدع نبا هيلع ىضم يذلا

 ءارآلا يف عاجش نبا قيرطو « هئادب هيمري نأ هنم
 يف كلذ قادصم دجت امك اهيلع ةجحلا ةماقإو لئاسملاو

 هتذخاؤمو ؟ يعفاشلا ناك نم : هلوق امأو بهذملا بتك

 قاحسإ نب دمحم هاور ام لیبق نمف نغمل هتبحاصم ىلع

 دمحم نع يزاجحلا مساقلا يبأ نع تسرهفلا يف ميدنلا

 ىلع نينغملا ىز يف انب رمي ناك ) : لاق عاجش نب

 نأ غيستسأ الف ( دعجم هرعشو وشحم ءادر هيلعو رامح

 الو ةجهللا هذه لثمب نيملسملا ةمئأ نم مامإ يف دحأ ملكتي

 لهأ يز وه مامإلا هب ايزتي ناك يذلا ىزلا اذه نأ كش

 نم نينغملا ضعب دورو ىري عاجش نبا ناكو زاجحلا

 زاجحلا لهأو . نينغملا يز هنأ نظف يزلا اذهب زاجحلا

 لهأ دومج مهدنع نكي ملو ءانغلا يف نوحماستي اوناك

 قارعلا نومدقي نيذلا مهخويش ضعب لب « كلذ يف قارعلا

 نب ميهاريإ لعف امك مهينغي نم نوبحصتسياوناك

 دعي فيك من نوشجاملا نب كلملا دبعو يرهزلا دعس

 يف رييعت ةليسو التم ينغملا يلصوملا ميهاربإ لتم ةبحص

 فلتخي نف هسفن ءانغلاو مولعلا نم اريثك هناقتإ عم قارعلا

 نم تتأ عاجش نبا ةجهل لعلو تاياغلا فالتخاب همكح |

 دايز نب نسحلا هخيش ىذآ نأ قبس يعفاشلا نأ ةهج |

 هذيمالت ضعب هملكي نأ ريبدتبو . كانه سيل : هلوقب

 نكل قبس امك هيلإ اوزاحناو هلوح نم اوضفنا نيذلا

® 1 



 عا تهإلا

 رقأو كلذ نع عجر عاجش نبا دمحم نأ ىلإ رظنلاب

 نأ ىلع . تكسنو فلس امع هللا يفع لوقن يعفاشلا ملعب

 نب نمز كردي ملو ه ٠۳۳۹ ةنس يفوت بيشألا نب ىسوم

 : هلوق امأو . قثوم ريغ يزاجحلا مساقلا وبأو < عاجش

 باحصأ ىلإ اهبسنيو هيبشتلا يف ثيداحأ حضي ناكو )
 مامإلا كلذ لثم ىلع ءارتفا عنشأو ءايهد ةيهادف ( ثيدحلا

 ةقدو هتياور ةعسو « هتنامأو هتماماب رهتشملا ليلجلا

 لاثمأ ئرتجی مل یتح هتمتاخ نسحو هتدابع ةرثکو هتیارد

 هيف اوملکتي نأ ىلع نابح نباو يليقعلاو متاح يبأ نبا

 عيظفلا ىمرلا اذه هيمري هارت يدع نباو . ةفش تنبب

 كلت عويذ ردصم عاجش نبا سیلو . ليلد ىأ نودب

 ةلهج نيب ةلقانتم تناك لب ةلقنلا نيب ةحضافلا ةياورلا

 ىوكشلا رم وكشي ةبيتق نباو هلبقو هرصع يف ةاورلا

 ( ظفللا يف فالتخالا ) يف لوقيو ةحضافلا كلت مهلمح نم

 يف ءال ؤه طارفإ سانلا نم موق یأر املو) : ( ٤٥ ص )

 هيبشتلاب اولاقف ليثمتلا يف طارفإلاب مهوضراع يفنلا

 يف ةيئاجلا ظافلألا اولمحو دودحلاو راطقألابو ضحملا

 نم اولمحو اهيف ةيفيكلاب اولاقو اهرهاظ ىلع ثيدحلا

 اذه هابشأو تافرع ثيدحو ليخلا قرع ثيدحلا عنشتسم

 يفو ةنسلا نم هب رارقإلا نأ اوأر ام عوضوملا

 نبا لاقو ( طلاغ نيقيرفلا الكو . ةبيرلا هراكنإ

 ىلع اذر ( ۳۱۹ ص ) يرتفملا بذك نییبت یف رکاسع
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 الإمتiننالع ۹

 س م ام لک )یاران کا
 يف نايبلا ),يمسلا يزاوهألا باك ركذ مق « ايوسخ

 ثيداحألا ىلع يوتحملا ( ناميإلا لهأ دوقع حرش

 ن 5 ا ةو للا ترک ر ك غر تونا
 ةحضافلا كلت ةلقنلا نيب عاذأ يذلا وه عاجش نب دمحم

 لمح يذلا وه مأ ؟ هل رصاعملا ةبيتق نبا رصع يف

 يزاوهألا يلع يبأ باتكو مهبتك يف اهنيودت ىلع سانأ

 عضي هنأ ىوعد انهف . قشمد ةيرهاظ يف اظوفحم ناك

 دحأ نم كلذ يدع نبا لقني ملو . هيبشتلا يف ثيداحأ

 فزاج لب عاجش نبا. ىلإ اهنم ءيش يف هدنس عفر الو

 ولو ‹ لاله نب نابح نع سرفلا ثيدح ىور هنإ لاقو

 كلت عضوب هيمر غاس امل نابح نع ةياورلاب هلثم درفنا

 يذلا طلتخملا ةملس نب دامح لثم دوجو عم ةحضافلا

 هبيبرو ءاجوعلا يبأ نب ميركلا دبع هبيبر لاخدإب رهش

 ا ا دا و ا تورخا ا ركاا

 يف هتمامإو لبق اميف هتياور ةحص عم هبتك يف ةعوضوم

 ةريثك جذامن ةطوسبملا تاعوضوملا بتك يفو . ةيبرعلا

 . هريغو يزوجلا نبا باتك عجار هيلع لخدأ امم

 نب ديزي ةددشملا يازلا رسكب مزهملا وبأ هخيشو

 ثيدح عضول امهرد ىطعي ول ) : ةبعش هنع لوقي نايفس
 ناسنإ هاطعأ ول تباث دجسم يف احورطم مزهملا وبأ ناكو
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 عانتمأإلا

 يبأو ةملس نب دامح دوجو عم عاجش نبا لثم ىلع

 دمحم لئم يمر نيدلا ةلق نمو . دنسلا يف مزهملا

 ىلع دحاو ليلد ركذ ريغ نم ثيداحأ عضوب عاجش نبا

 يف ام ةياغو . هيلإ لصوي دنسب دحاو ثيدحل هعضو

 نب ليعامسإ انأبنأ ) : مكاحلا خيرات يف عقو هنأ رمألا

 يجلثلا عاجش نب دمحم نع تربخأ ينارعشلا دمحم

 نع ةملس نب دامح نع لاله نبا نابح ينربخأ
 ليخلا قلخ هللا نأ : اعوفرم ةريره يبأ نع مزهملا يبأ

 ناكمإ الو . ( اهنم هسفن قلخ مث تقرعف اهارجأف

 لثم عضوب هعروو هنيد يف عاجش نبا لثم ماهتال

 : ينارعشلا دمحم نب ليعامسإ لوقب طقاسلا ربخلا اذه

 نمف ربخلا عاطقنا ىلع صن اذه نأل ( هنع تربخأ )

 رخآ نم هعمس مأ E E E يذلا اذه

 ؟ كلذو كاذو اذه غلبم امو ؟ هنع تربخأ اضيأ لوقي

 نم طقاسلا لعجي ام ةدملا نم عاجش ىبأو ينارعشلا نيبو

 يه امو ؟ ليهاجملا ءال ؤه نمف صاخشأ ةثالث وحن امهنيب

 يف ع رک اما عا و مور لر و

 . كلد نع انثحب دما لوط عم ملعن اميف بتكلا نم باتك

 ا ا و ا ت رولو

 . یوه بحاص عدتبم : هنع لاق هنأ هع يور لب

 بسني نأ يدع نبا هللا قتيلف . ةفقاولا يف هيأر وه امك

 هتمتاخو هتهاجوو هنيدو هملع يف هلثم هيقف ىلإ ةيرفلا هذه

 ل ا ل ا

 ی س ی ی س ل ا ا ا ل ا ی ےس

 ن نف سسس.

 می س ےس ر م ن س س

 ا س
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 : عاقل 2

 نيعأ يف اعذجو ةهبشملا قولح يف ىجش ناك نإو

 هاجتا ملعي امك ةمسجملا ىلع درلا ىف هفلأ امب ةيوشحلا

 ديعس نب نامثعل (')ضقنلا باتک نم هموصخل هاجتاو هدر

 يمرادلا ريغ وهو ) يمرادلا يجسلا ديعس نب نامثع لواطتو ) ١(

 فشك نأ دعب هرئاضب سيل يجلثلا عاجش نب دمحم ىلع ( ننسلا بحاص
 . نينس لبق عوبطملا يسيرملا ىلع ضقنلا باتك فيلأتب ههاجتا نع راتسلا

 ميظعلا شرعلا نع الضف ةضوعب رهظ ىلع هدوبعم رارقتسا هيف زوجي وهو
 هلل تبثيو . دمتعملا لوقلا ىلع زيجنتلا مكح يف . دقتعملا باب يف زيوجتلاو

 هنأ دقتعيو . هيلع رقتسي اناكم شرعلا لعجيو . ةياهنلاو ناكملاو دحلا

 . ةفاسمو ةجرفب هقلخ نم نئاب هنأو . ةرخآلا ءاوه يف شرعلا قوف

 يحلا نأو . هيلع هلقت نم شرعلا طئيو . هتلمحو شرعلا ىلع لقثي هنأو

 سلجيو موقيو ... ءاش اذإ عفتريو لزنيو . ءاش اذإ هيلع كرحتي مويقلا

 كرحتم يح لك . كرحتلا تيملاو يحلا نيب ام ةرامأ نأل . ءاش اذإ

 وأ لبجلا سأر ىلع نم نأو . ةلاحم ال كرحتم ريغ تيم لكو ةلاحم ال

 امف يسركلا ىلع دعقيل ىلاعت هنأو . ضرألا ىلع نمم هللا ىلإ برقأ ةنذئملا

 ةلورهلاو يشملاو لوزنلاو ةكرحلا نأو . عباصأ عبرأ ردق الإ هنم لضفي

 ةيمسجلا مزاول نم كلذ ريغ ىلإ . ميدق ءامسلا ىلإو شرعلا ىلع ءاوتسالاو
 مدق يف همالك ةبارغ ىلع . نيملاعلا بر هلل هيف اهتبثي هارت ةنيبلا

 هنأ ىلع لدي امم ؛ اهوحنو شرعلا ىلع ءاوتسالاو يشملاو ةكرحلا

 عقوو هميرغ نرد ك وا وه ةو لق ا خا ناک

 ةعينش ةملك ىلإ ( نوفأم ) ةملك هفيرحتب نيبم يزخ يف ضقنلا عبط
 وري اف ةا رب ا والا فوقكملا تجتلا ااه مو ج

 هدقتعم روكذملا هباتك عبط دعب سانلا ملع دقو . هيزنتلا لهأ ىلإ

 ىلع درلا يف باصأ هتدجو نإف . مههاجتاو ههاجتاو . مهدقتعمو

 = طقسا اذكهو . ارارم ةلزم ضحد يف قلزني هدجت ةرم هضرأاسعم



 ا
 عللاأننتمإلا

 مهتياورل هيف مهيلع ريكنلا ماقأ دقو . مسجملا يمرادلا

 ناك زا دعي ةي ةل لقال امف ةة وخب هفت ءاملعلا ناويد نم ةف

 ثيدحلا يف هل ضراعم ال اميف هباتك نأ ىتح . ثيدحلاب بيط لاغتشا هل

 اهرمي ناك لب . تافصلا ثيداحأ يف ضوخي ال ناكو . بتكلا عفنأ نم

 دري مل ضفل ةماقإ الو . ىنعملا يف ضوخ ريغ نم درو امك ناسللا ىلع

 ةع نضر لا ىلطبلا ةا كتم رو طف ا وضعا نل

 ةيماركلا ةطلاخمب لض مث فلسلا بهذم وه امك . ميكحلا باتكلا يف

 ةلأسم يف ناك هدض همايق نكل مارك نب دمحم دض ماقق نإو نييزجسلا

 يف مهنم اليبس لضأ نوكي امبر وه لب تافصلا ةلأسم يف ال ناميإلا
 رطبلاو « جوعألا رظنلا اذهبو . ةمالسلا هللا لأسن تافصلا ةلأسم

 درلا روكذملا هباتك يف لواحي هئاتلا مهفلاو ‹ هلاولا لقعلاو ٠ جوهألا

 هيوشت يف هدهج ايعاس دايز نب نسحلا اميس الو هباحصأو ةفينح يبأ ىلع
 نمو !؟ ثوحبلا كلت نم هئاتلا اذه نيأو . اهسفن ىلع شقارب تنجف مهتعمس

 نب دامح نب رمع ةياور يف هلوق ةفينح يبأ ىلع دري نأ ديري ام ةلمج

 نأ ءاشي امك مهبر نوري ةنجلا لهأ نإ ) : هدج نع هيبأ نع ةفينح يبأ

 يف طروتلا نع ةهبشملا ةنسلأ عطقو ةيؤرلا تابثإ كلذ يف نأ عم ( هوري
 ( دهاز خيشلا ثدحت يأ ) تثدحت دقو . اهوحنو ةاذاحملا نم ةيمسجلا مزاول

 ةصاخ تالاقم يفو بتكلا نم ريثك يف نيكسملا اذه تاحطش نع اريثك

 . هيزذتلا لهأ ىلإ هوزعي اميف قدصي ال هلثمو . كلذ ةداعإ يعاد الف عسوتب

 ليوأتو . هنم دودرملا در يف ةظحل ددرتن الف مهيلإ هازع ام ضعب حص نإو

 اهعضوب فرتعا نم دنع هيلإ يعاد ال امم ةعوضوملا رابخألا ضعبل ميضعب

 كروف نبا لعف امك اهليوات يف لاسرتسالاو اهتحص ضارتفا يف ةهاجو الو

 نم ريثك نيعأ نع ةواشغلا عفر يمرادلل ضقنلا باتك عبط نأ ىلع . هريغو

 رظن مسجملا جيشلا اذه مهيلع لواطت نيذلا ءالوه ىلإ نورظني اوأدبو سانلا

 . ( ز) فلسلا رايخ نم ةوفصلا ةوفص مه نم اوملعو ثيرت

 ل ےس ای ی ی یی د ی ی ب س س
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 | كلت نوسدي ةقدانزلا نإ لاقو . تافاخسلا هذه لاتمأ

 مهرذحف نطاب ةمالسب اهنووريف « ةاورلا بتك يف ليطابألا

 | داعبتسالا لك دعبتسي يمرادلاو . عقاولا وهو مهترياسم نم

 | يف سدلا نم مهنكمت نع الضف ةاورلا نم ءال ؤه بارتقا

 f مهبتك يف سادلا لعجيو رمألا سكعي اذه يدع نباو مهبتك

 ا د ق ا ارم
 | ادع وا دو و ا ا ف هت رتا

 دبع نب ميهاربا ي ينربخأ يجلثلا نب ڊ عاجش نب دمحم

 | هدهب فرعي ال ةملس نب دامح ناک يدهم نب نمحرل

 أ اهيوري وهو ءاجف ىادابع ىلإ هجرخ جرخ ىتح ثیداحالا
 اهاقلأف رحبلا يف هيلإ جرخ اناطيش الإ بسحأ الف
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 | نولوقي اوناكف ظفحي ال ناك ةملس نب دامح نإ : لوقي

gEهبيبر ناك ءاجوعلا يبأ نبا  

 يجلثلا هللا دبع وبأو ) : ثيداحألا هذه هبتك يف سدي ناكف

 أ باحصأ بتك يف هسديو ثيدحلا عضي ناكو باذك
 | . ( هسيسدت نم ثيداحألا هذهف تايرفك ثيداحأ ثيدحلا

 ا: نا ن یف وا ا قاد
 عضي : لوقي هرم يدع نبا نم يدعتلا بيرغ نم ادهو

 عضي : لوقي ةرمو ثيدحلا لهأ ىلإ هبسنيو ثيدحلا

 نكي ملو اذه لقعي فيكف ‹ مهبتك يف هسديو ثيدحلا

 ةصاخ ةاورلا نم وار ا روا ع ا



 علان تمإلا

 فرعي نكي مل نحاللا يماعلا حراجلا اذه نأكف . ائيش

 هراقوو هتنايدو هنوصتو عاجش نبا ملع ةعس غلبم

 هللا يفکف . هلطبي ام هعم مالکب هيف ملكت یتح هتهاجوو

 لوبقم ىوارلا ىقبي له ىرت ايف « لاتقلا نينمؤملا
 هاورو كلذ نقلتو ايش هبتك يف سد نأ دعب ةياورلا

 نم بتك ىلع حلاطلا حراجلا اذه نهربي مل اذاف

 نم هیجنی ال ؟ سد فیکو ؟ سد اذامو ؟ عاجش نبا سد

 هنوكک هعقاولا تعقو ادا ةحوضفملا ةرجافلا ةعيق ولا هده

 ىلع أرتجا نم ىلع هللا نئاعلف ضعب فلخ اهضعب
 نييبت يفف . ءايربألا ةمئألا ىلع ءارتفالا اذه لتتم

 فالتخالاو ( ۲٦۹ ص ) ركاسع نبال يرتفملا بذك

 ةينون ىلع درلا ةلمكتو ( ٠١ ص ) ةبيتق نبال ظفللا يف

 ةهبش ىندأ عدي ال ام حاضيإلا نم ( ٩۷ ص ) ميقلا نبا

 ةملس نب دامحو ‹ ربدتو فصنأ نمل عوضوملا اذه يف

 اذهو ءاسنلا نم ةئام برقي ام جوزت جاوزلا ريثك ناك

 يف هسفن يدع نبا ركذ دقو ‹ طالتخالا ديدش هلعج امم

 املف أرق ب يبنلا نأ سنأ نع تباث نع هثيدح هتمجرت

 هرصنخ فرط جرخأ لاق ( اكد هلعج لبجلل هبر ىلجت

 تباتل دامح لاقف لاق لبجلا خاسف هماهبإ ىلع برضو

 : لاقو هردص يف هديب برضف لاق اذه لثمب ثدحت

| 
| 

| 
) 

| 



1 

. 

 عانا ټمإلا
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 هتراتخم ىلإ ةفارخلا هذه جارخإب هسفن ىلإ ءايضلا ءاسأ ‹

 ادمخم نأ نابع نبا نع ةمركع نع ةداتق نع هثيدحو

 ؤلؤل نم رتس هنود نم درم باش ةروص يف هبر ىأر ‹

 كلذ وحنو ' ةرضخ يف هيلجر لاق وأ ( اذكه ) هيمدق

 دمحم نع ةياور بيطخلا لوق امأو . ةمالسلا هللا لأسن

 نع دواد يبأ نب يلع نب دمحم نع يمدألا خا ا

 اباذك يجلثلا عاجش نب دمحم ناك ) : يجاسلا ایرکز

 ةرصن هدرو ي هللا لوسر نع ثيدحلا لاطيإ يف لاتحا

 عمسي ناکو اقودص نکي مل يمدألاف ( هيأرو ةفينح يبأل

 بيطخلا كلذ ىلع صن امك اهعمسي مل بتك يف هسفنل

 عاجش نبا يمري نأ اذه هلوقب لواحي يجاسلاو « هسفن
 للعلاو فالتخالا يف هيباتك نم رهظي امك هسفن هئادب ‹

 هيف فلتخم ) : يجاسلا يف ناطقلا نبا نسحلا وبأ لاق

 ملعي مل يبهذلاو . ( نورخآ هفعضو موق هقثو ثيدحلا يف

 لب لغ نم هيف ج رجلا لع نکل الضأ ةف اخرج
 نآرقلا ماكحأ يف يزارلا ركب وبأ هلتق ) ١-١١١ (

 هلوقي ام ضعب كيلإو ههاجتا نع راتسلا هفشكب هربقأو :

 ) نع يجاسلا ىيحي نب ايركز هركذ امب جتحم جتحا نإف

 ءامسألا عجار مانملا يف الو ةظقيلا يف ال الصأ اده حصي الو ( ۱ (

 : 6 )رفا لغ ورتا كتو تافل
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 عات إلا

 ديعس نب ىيحي انتدح الاق يميتلا دمحم نب ميهاربإو رادنبي
 نأ ديعس يبأ نع كادولا يبأ نع دلاجم انثدح لاق

 هولكف متئش نإ : لاقف اتيم جرخي نينجلا نع لئس بب يبنلا
 ثيدحلا اذه ىور دق : هل ليق . همأ ةاكذ هتاكذ نإف

 : هيف اوركذي ملو ديعس نب ىيحي نع تاقثلا نم هعامج

 ميشه مهنم دلاجم نع ةعامج هاورو . اتيم جرخ هلإ
 جرخ هنأ : هيف اوركذي ملو سنوي نب ىسيعو ةماسأ وبأو

 نطب يف نوكي نينجلا نع يي يبنلا لئس اولاق امنإو . اتيم
 هتاكز ناف هولك : لاقف ةاشلا وأ ةرقبلا وأ روزجلا

 ىبأ نع ةيطغ نع يليل يبأ نبا اضيأ هآورو ٠ همأ ةاكز

 نع كلذ يوري نم لك لاق كلذكو . بيي يبنلا نع ديعس

 جرخ هنأ مهنم دحاو ركذي ملو مهركذ انمدق نمم 4 يبنلا
 هو «.جاشلا اور ىف لإ ا ءا ءيت ملو ايم
 ةة نوما ر ةا و نف ارل وف نوک نا

 هنايبب يجاسلا هجو نع راتسلا اذكه يزارلا ركب وبأ فشك

 : عاجش نبا نع لاق امنيح يجاسلا نأ كلذب نيبتف « رينلا
 ( همامإل ةرصن هدرو ثيدحلا لاطبإ يف لاتحا باذك هنإ )

 يأ ريغ نم هسفن هئادب عاجش نب دمحم ىمر لواح امنإ

 فطلت نإ و ليوعتلا ماقم نم اذكه يجاسلا طقسيف « ليلد

 ‹ قطنت يتلا يه ةجحلا العاج ريبعتلا يف يزارلا ركب وبأ
 هللا لأسن بهذملا ةقفاوم ىلع ثيدحلا ةيوست نوكت اذكه

 ثيح ينطقاردلا ننس يف عباتم يجاسلل ليق نإف . ةمالسلا



BA s 

 ةا
 ان رادنب ان نيساي نبا ان يعفاشلا ركب وبأ انثدح ) : لوقي

 نأ ديعس يبأ نع كادولا يبأ نع دلاجم نع ناطقلا ىيحي

 متئش نإ : لاق اتيم جرخي نينجلا نع لئس هيب يبنلا

 نيساي نب دمحم نب دمحأ وه نيساي نبا : لوقأ .. هولكف
 فو اف رو فه ب قلا ىو

 امهنيب نوكيف ه ۲٠۲ ةنس يفوتملا راشب نب دمحم

 ن مهويل هطقسأ نم هطقسأ ‹ دنسلا لصتي ىتح يجاسلا

 ينطقرادلا جارخإ برغتسيف ‹ بذكلاب فورعم نيساي نبا

 نمو « هيف ام ىلع هيبنت ريغ نم هننس يف تثيدحلا اذهل

 رابسم ريغ هل ءاود ال امم موقلا ءاد نأ مملعي انه

 يلاعتو هناحبس هللاو مهيف كلهملا حرجلا روغ هب ربتخي

 تكنلا يف حورشمف نينجلا ةاكذ اهمأو . يدامهلا وه

 امأو . ءاش نم كانه ثحبلا عجاريلف ( ٠۲ ص ) ةفيرطلا

 عاجش نبا يف يدزألا حتفلا يبأ نع بيطخلا ةياور

 ءوسل هنع ةياورلا لحت ال باذك ) : هلوق ىلإ اهليحنف

 يف هغيذ وه هبذك ليلدف . ( نيدلا نع هغيذو هبهذم
 نم ءاش نم بيذكت قح يضفارلل نوكي اذه یلعف ‹« هرظن

 يزوجلا نبا ةعباتمو بيطخلا دقن يف !! هبهذم لهأ ريغ
 نيلئاقلا ةيمهجلا دحأ ناك : لوقي نم امأو « نيتياورلا يف

 ديعس نب نامثعلو « كلذ يف نيفنصملاو نآرقلا يف فقولاب

 ثايغ نب رشب هبحاص ىلعو هيلع درلا يف باتك يمرادلا

 نم هئاطلخب رتغا دقف . ةيمهجلا نم امهريغو يسيرملا

 هی یم ننی ی یی تما پس ےس داس س دس ہہی یھ یمن ی r r r r my r me eat r r n a a e ene ا ا و م م تا ا ہم ی یو س م کت س توی ا ا ا ا ا ب ین ی تس منن ن س ت
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 ل مك اسا
 | اذه يف هريغو ىمرادلا باتك سردي نأ ريغ نم ةيوشحلا

 نأ : بيطخلا ةياور يف يريراوقلا لوقو . عوضوملا

 | نأل عاجش نبا ال يريراوقلا رضي . رفاك عاجش نسا

 | مكو ء ءيش يف رفكلا نم سيل قبس يذلا ينعملاب فوقولا .

 f ‹ بابسألا هفتأب لالضإو عيدبتو رافكإ نم كاذ ذإ مهل ناك

 | ركذتي نأ يريراوقلا رمع نب هللا ديبع لثمب ريدجلاو

 أ ثم يف مالكلا نم يحتسيو نيلوألا عم ةنحملا يف هتباجإ
 ! . هيف ملكتي نم رخآ نوكي نأ بجي هلثمو « عاجش نبا

 ريغ نم ءاج هنأ : ريبكلا هخيرات يف يبهذلا ىكح اممو

 | لبنح نب دمحأ نع لئس اذإ ناك يجلثلا نبا نأ هجو
 | هنأكف ؟ لبنح نب دمحأ هب ماق ءيش ىأ : لوقي هباحصأو

 اإ عطق هنإو بهذملا نيودت ىلع فرشي مل هنأ ىري ناك
 | ريغ هدنسم يقبف هنس ةرشع ثالثب هتافو لبق ثدحتلا

 نيرمأ اناك دنسملا بيذهتو ٠ بهذملا ريرحتف . بذهم
 ناك ام ناحتمالا يف هتابنو ‹ امهب مقي ملو نييرورض
 ‹ ةلأسملا يف هعم فالخ ىلع هنوكل ائيش هدعي عاجش نبا

EE RE CEE 

 ريغ ناك عاجش نبا نأ ديب نوكلا تألم يتلا همولع
 تاملكلا ًاذبأب هنم نولانيو مهنم لاني ناکف مهدنع یضرم

 ىماردلا ديعس نب نامثع ضقن يف اهدجت كلذ نم جدامنو
 مكحلا يف بيصتو هموصخ هاجتاو ههاجتا فرعتل اهعلاطف

 | لئس هنأ يمشاهلا بوقعي نب نوراه نع يبهذلا يكحو



eعاتب تقفاإلا  

 | ناكأ : ليق . ةيمهج : لاق هباحصأو يجلثلا نبا نع دمحأ

 نقر و و ناك يت رفا تايعا نف

 | يف دادغبب يسيرملا تيب يف لزن ناك يعفاشلا مامإلا

 | ءاسف ةتوقمملا ةنحملا يف هسفن جز نكل ةيناثلا هتلحر

 | هتيتأ : يزورملا نع اضيأ يبهدلا ىكحو « هيف مهمالك

 أ امك هللا مالك لوقأ امنإ : لاقف ( عاجش نبا ينعي ) هتملو

 . تام یتح هانملک امو تمقف . هللا ضرأو هللا ءامس لوقأ

 نم وه هل ليقف ءاضقلا هتيلوتب مه دق لكوتملا ناكو
 | . كلذ يف هل بتك ناك يذلا باثكلا عطقف رشب باحصأ

 | مامإلا باحصأ ةلجأ نم ةياكحلا يوار يزورملا ركب وبأو

 ؟ داعقإ وه دومحنلا ماقملا نأ مغزو ةمدق تلز ةتأ الإ دمحأ

 ا اا د اک دا ج ےک یر غ
 ةرتاوتملا ةنسلل ةخراصلا هتفلاخمو قحلا لهأ دنع كلذ

 يذلا وه يزورملا اذهؤ» يمظبلا ةغافشلاب هرينفت يق

 f نبا اندهشا : يدايزلا نع يمشاهلا قاحساإ يبا نع ثٿدحي

 ا د م الو اف كرو ى حا
 . بيذهتلا بيذهت يف امك . قولخم نأرقلا : لاق نم

 نإف يجلثلا عاجش نب دمحم ريغ اذه جالثلا نبا لعلو

 هنأب نيلئاقلا نم ال ةفقاولا نم ناك هنأ هنع ضيفتسملا

 هب ديرأ اذإ حيحص قولخم هنأب لوقلا نأ ىلع . قولخم
 طوطخلا نم ناهذألاو نسلألاو فحاصملا يفام

 هللا ملع يف هللاب ماق ام ال ةينهذلا روصلاو تاوصألاو
 دم ي



 حلا ټمإلا

 | يردي ناك امو ةعنصلا لهأ نم نكي ملو ) : ثيدحلا

 | نوكي اذكه . ( ةياورلا لهأ نم ناك امو ! ثيدحلا ام

 | . هئاد نع فشكيل بصعتملا لهاجلا مكحت

 | دمحم يف ىوريام درس يف ردقلا اذهب ىفتكأو

 ىلع ذخاملا نم تاياورلا كلت يف ام تنيب دقو عاجش نبا

 ! ميركلا ئراقللف قبس امب ماملإلا دعبو . يمهفو يملع غلبم

 | يف ربع ثوحبلا كلت يفو هتيلؤسم تحت ءاش ام راتخي نأ

 . باوصلا ىلإ يداهلا وه هناحبس

 | يوغبلا دمحأ نب حلاص نب يلع نسحلا يبأ نع لماك نبا

 نيرشعلاو ثلاثلا مويلا يف تدلو : لوقي يجلثلا عاجش نبا

 ةالص يف وهو يفوتو ه ۱۸١ ةنس ناضمر رهش نم

 ق ا وح

 اقصالم هراد نم تيب يف نفدو . نيتئامو نيتسو

 | يف هنفدمو قيرطلا ىلإ كابش تيبلل جرخأو دجسملل

 | ىل يكحو نسحلا وبأ لاق . رهاط نب هللا دبع نب دمحم

 | ينونفدا : لوقي عاجش نب دمحم هللا دبع ابأ عمس هنأ ىدج

 ل



 ع ا

 | نآرقلا هيلع تمتخ الإ قباط هيف قبي مل هنإف تيبلا اذه يف

 | ةمحرلاب هدمغتو ناوضرلا بحس هثدج ىلع هللا قدغأ

 f ( عاجش نب دمحم هبحاصو دايز نب نسحلا نيمامإلا

 ةدعقلا يذ رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا ةعمجلا موي ةوحض

 . يلاعت هللا اهسرح ةرهاقلا رصمب ةيسابعلا عراشب

 نب دهاز دمحم هتحماسمو هللا وفع يجارلا ريقفلا انأو

 | رئاسو يتبارقو يخياشملو يدلاولو يل هللا رفغ اقباس

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو ملسو

| 

| 

| 

 یچپ



 الإمتiننأنأاللع

 ةدفصلا عضو للا

 ماظنو هرمأ ًأدبمو هتأشن = دايز نب نسحلا ( ) ١

 O EOE هردب لامتکا دنع هتایح

 N Sahe دايز نب نسحلا ىلع ملعلا لهأ ءانث

 E ةفينح ىبأ نع دايز نب نسحلا هلاق ام ضعب

 E هذيمالتو هباحصأو دايز نب نسحلا خويش

 EE OES دايز نب نسحلا تافلؤم

 E ءارمألاب هلاصتا و ءاضقلا هتيلوت

 IN GUS دايز نب نسحلا ثيدح ةر

 اندنسو دايز نب نسحلا دنسم يف ملعلا له ديناسأ

 SY) OR هتياور يف ىبيلاودلا ىلإ

 E دايز نب نسحلا يف حرجلا لهأ ضعب مالك

| 

| 
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 . حيحصلا بهذملل حيجرتلاو راصتنالا

 سوءرلا فشك ىتلأسم نع هابتشالا عفر

 ۰ .ةالصلا ۴ لاعنلا سبل

 رفت یبا ماسالا ةرپس یف ىواحلا
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 جيرخت نم تاقاق ىعملألا ةينم

 . هللا همحر ىعليزلل ةيادهلا تیقاخا

 لا یضر رفز ماما ةریس یف رظنلا تا
 ىبأ هيبحاصو ةفينح ىبأ مامإلا بقانم
 .نسحلا نب دمحمو فسوي

 كلام نع ةاورلا قافتاو ًأطوملا ثيداحأ
 .اصقن و ةدايز اهيف مهفالتخا و

 نسحلا ا مامإلاةق وپ یف ىنامألا غولب

 .ىنابيشلا

 | كيف ىف لطابلا لاطاب ىف قاشا
 ةياور ثحب ىف كلاسلملا موقأ هیلی و قلخلا

 .عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلاو هيبنتلا
 .ىزوجلا نبال هيبشتلا ةهبش عفد

 . بينأتلادقنل بيحرتلا باتک هيلیر

 ا ضعب قيقح یف ةفينملا ةرغلا

 . ةفينح یب

 :.ىنێارقسالال نیکلاھل 3 رفلا نع

 ميبلل تافصل او ءاقسألا

 بقت نأ ثارتلل ةيرهزألا ةبتكما ف
 بشلا ةمالعلا ثارت نم

 .ىرعشألا
 ىريخ دمحأل هللا همحر ىرثوكلا مامإلا
 دردر نع ثدحتلا ىف ةفيرطلا تكلا

 زوجي الو هداقتعا بجی اميف فاصنإلا

 .هب لهجلا

 ديتعلا مظنلا حرش ىف ديرملا ماغرإ | ۲
 ةقيرطلا لاج رب ديرملا لعغوتجت

 :ةيدنيققتلا

 هقفلا - طسرألا هقفلا - ملعتملاو ملاعلا
 . ربكألا هقفلا - طسبإلا
 .ىرهاظلا هقفلا لوصأ ىف ذبنلا

 ةيمهجلا ىلع درلاو ظفللا ىف فالتخالا
 .ةهبشملاو

 .ديرفلا دقعلا نم ديفملا ىقتنملا

 ةقيرطلا لاجر ضعب نع ةينسلا ثوحبلا

 .قارعلا لهأ هقف
 .ةريسلا ىف ىضاقتلا نسح

 .ىرثوكلا مامإلا تالاقم
 .ليفز نبا ىلع درلا ىف ليقصلا فيسلا

 . قالطلا ماكحأ ىلع قافشالا

 .ةيمالسإلا ناكرألا ىف ةيماظنلا ةديقعلا

 كلذ بسنو درمتو هبشت نم ةهبش عفد
 . .دمحأ مامإلا ليلج لا ديسلا ىلإ

 لوزن ركني نم معازم ىف ةرباع ةرظن
 .ةرخالا لبق مالسلا هيلع ىسيع

 تافصو قلاخلا تافص نيب نآرقلا ناقرف
 ناوكألا


